
V E R E S   B Á L I N T 

 

 

 

MUSICA PARALITICA 
Zeneesztétikai vázlat a hetvenes évek európai műzenéjének hermeneutikus fordulatához 

 

 

 

 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS 

 

 

 

 

 

ELTE – BTK, Esztétikai Doktoriskola 

 

A doktori iskola vezetője: 
Radnóti Sándor, DSc, egyetemi tanár 

Az értekezés témavezetői: 
Balassa Péter†, DSc, egyetemi tanár 

Dolinszky Miklós, dr. univ., egyetemi adjunktus 
Bacsó Béla, DSc, egyetemi tanár 

Az értekezés bírálói: 
Csobó Péter, PhD, főiskolai docens  

Jeney Zoltán, MHAS, egyetemi tanár 
 

 

 

 

B u d a p e s t 
 

2007



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ha megkérdeznék, mi is az én költői nyelvem, igazság szerint azt kellene  

válaszolnom: valamiféle nyelvnélküliség, valamiféle nyelvi szegénység.  

[…] a művészetben az ilyen szegény nyelv is – ezt a  

szegények büszkeségével  kell, hogy mondjam – megváltódhat. 

A művészetben a süketek hallanak, a vakok látnak, a bénák járnak,  

minden fogyatékosság teremtő és magasrendű erővé válhat.” 

(Pilinszky János)
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Előszó: A műfaj krízise (tézis és donáció/kontribúció) 

 

„Ha a zeneteoretikus az elmélet episztemológiai alapjaiban teljesen megbízik, 

akkor műve éppen ezekről az alapokról nem mond semmit. 

Ha viszont a zeneteoretikus beszél ezekről, akkor az a következtetés vonható le,  

hogy nem biztos abban, amit mond.” 

(Nicholas Cook1)  
 

A tézis műfaja eredendően az egységé. Ez az egység egyaránt feltétel és feljogosítás. 

Benne egy korábban legfeljebb csak feltételezett (tudás)egység (egy hypothesis) bizonyos 

értelemben, vagy bizonyos határok között a feltétlen szintjére kell emelkedjen. A tézis igénye 

megszab, hogy majd amaz (ti. a disszertáció) is megszabhasson és kiszabhasson: határokat és 

territóriumokat, korlátokat és kontinuumokat, adott és adódó feltételeket, és azok teljesülését 

vagy elmaradását, szabályokat és szabályon-kívüliségeket, analógiákat és koincidenciákat, 

mozgásokat és mozdulatlanságokat; egyszóval mindazt, ami eredendően a tudás rendjének 

ama alakzatához tartozik, amelyet Enciklopédiának hívunk,2 s amely szócikkeivel (téziseivel) 

az egyes disszertációk olyan összességét jelenti, amely nem valamiféle partikuláris összeg, 

hanem organikus és totális egység – abban az értelemben is, ahogyan Jacques Derrida beszélt 

minden metafizikai tézisről: 

„Arisztotelész óta, legalábbis Bergsonig [a metafizika] folyamatosan azt 
ismételte és feltételezte, hogy gondolkodni és beszélni azt jelenti: gondolni és mondani 
valamit, aminek egy egységnek, egyetlen dolognak kell lennie.”3

A definiálás és betagolás enciklopédikus egységtörekvéseivel szemben 

vizsgálódásaimat letagadhatatlanul valamiféle kétség mozgatja, s nem ígérhetnek többet 

hangsúlyozottan perspektivikus nézőpontok gyűjteményénél. A „gyűjtemény” kifejezést itt 

kétféle értelemben használom: az adományozás, donáció (nevek, címek, meghatározások, 

összekapcsolások és elválasztások odaadása), illetve a kontribúció, a hozzájárulás (a 

figyelmükkel adózók virtuális közösségében való részvétel) értelmében.4 E kettős értelem 

                                                 
1 Nicholas Cook, Epistemologies of music theory, in Thomas Christensen (ed.), The Cambridge History of 
Western Music Theory, Cambridge University Press, 2002, 78-105. o. 
2 Vö. Michel Foucault, A szavak és a dolgok, Romhányi Török Gábor fordítása, Osiris, 2000, 108. és 147. o. 
3 Jacques Derrida, Interpreting Signatures (Nietzsche/Heidegger): Two questions [1981], transl. by Diane 
Michelfelder and Richard E. Palmer, in Nietzsche: A Critical Reader, ed. Peter R. Sedgwick, Blacwell 
Publishers, 1995, 64. o.  
4 A szerző számára e kifejezés a mai hermeneutikus kutatás olyan lehetőségét jelöli, amelyet számára e munka 
kezdeti ösztönzője és mentora, Balassa Péter mutatott be, tett hozzáférhetővé és hitelesített – a maga személyes 
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abból a körülményből származik, hogy a „gyűjtő” egyszersmind gyűjtött is; és aki választ, az 

maga is „kiválasztott”.  

Akárcsak az egyházközösségben, ahol donáció és kontribúció, donátor és kontribútor 

egymásba játszása révén a summa többértelmű fogalma jelenik meg: egyfelől úgy, mint 

számtanilag rögzíthető összeg, másfelől egymásra visszavezethetetlen részek egyesíthetetlen 

gyűjteményeként. Mert a summa nem feltétlenül a végső nagy Szimbólumot jelenti, a 

láthatatlan cserépedény szilánkokból összerakódó rekonstrukcióját, hanem egy éppen fordított 

tapasztalatra vezet rá. Arra, hogy az összeg több és kevesebb is lehet önmagánál (lásd a 

„gazdagok” és a „szegény özvegyasszony” adományairól szóló tanítást Mk 12, 41-44-ben). 

Olyan summa ez, amely sem nem Egység, sem nem Sokság.5 Azért fogalmazhattam úgy: 

„lehet több is, kevesebb is”, mert mindez (adományok adása, elfogadása és összegyűjtése) 

radikálisan az idő indexével bír. Úgy is mondhatnám: az adományok summája nem szám-, 

hanem létszerű. Adományok gyűjtése sohasem kecsegtet kalkulálható eredménnyel, és nem 

csak előzetesen, hanem utólagosan sem, hiszen minden matematizálás után is megmarad 

benne egy lezárhatatlanság: az adományozás személyességének titka. 

Ha igaz is, hogy az összegyűjtés, vagy összeszedés nem matematizált-szisztematikus 

tevékenység – az ezzel analóg hermeneutikus perspektíva-gyűjtemény pedig tulajdonképpeni 

értelemben nem „tudományos”, mert nem redukálja magát egyetlen rögzített problémára6 –, 

mindazonáltal a gyűjtés cselekménye soha nem lehet aleatorikus sem, hanem az 

összeszedettség megvalósulása kell legyen. Még akkor is, ha az összeszedettség itt egyáltalán 

nem egy alapul vett minta viszonylatában értendő, mert alapja, archéja maga az applikáció. A 

gyűjtés eme gyakorlatában – ami Heidegger szerint magának a logosnak a működése7– épp az 

válik kérdésessé, amit oly magától értetődőnek szoktunk tekinteni az erős, valóban 

tudományos tézis jellemzése során: ti. hogy „valamire-való”. Mire való a logos gyűjtése, mire 

való az összeszedettség?8  

                                                                                                                                                         
módján is – saját tudományos munkásságában, amely nem annyira szisztematikus kifejtésekben és növekvő 
teorémákban bővelkedett, hanem sokkal inkább az esszé, a dialógus és a töredék változó szövedékeiben. 
5 Vö. Gilles Deleuze – Felix Gauttari, Rizóma, Gyimesi Tímei fordítása, in Ex Symposion, 1996/15-16, 14. o.  
6 Vö. Martin Heidegger, Mi a metafizika? [1929], Vajda Mihály fordítása, in uő., Útjelzők, szerk. Pongrácz 
Tibor, Osiris, 2003, 105-121. o. 
A filozófiai igényű posztmodern zeneteória szükségképpen esszéisztikus jellegével és a zenetudománnyal 
szembeni oppozíciójával kapcsolatban lásd. Raymond Monelle jelentős zeneszemiotikai művének bevezetését: 
The Sense of Music, Princeton University Press, 2000, 3-13. o. (The Wordless Song)   
7 A logos elemzését lásd: Martin Heidegger, Bevezetés a metafizikába, Vajda Mihály fordítása, Ikon, 1995, 64. o. 
A logos mint „összeszedettség” témájára a zárófejezetben térek majd vissza.  
8 Vö. Bacsó Béla, A filozófia szükségességéről, in uő.: „Mert nem mi tudunk…”, Kijárat, 1999, 7-14. o. és uő.: 
Filozófia mivégre?, in uő.: Írni és felejteni, Kijárat, 2001, 19-25. o.  
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A filozófiai hermeneutika (és az az esztétika, amely hagyja magát feloldódni eme 

hermeneutikában9) e kérdésre válaszként nem szolgálhat mással, mint a „mire-valóság” 

kérdésének dekonstruálásával. Ez persze a kérdés elutasításának tűnhet. Valójában a 

hermeneutika korántsem utasítja vissza a „gyakorlat” problémáját, s egyáltalán nem száműzi 

magát a feladatnélküliség tétlenségébe. Amivel a filozófiai hermeneutika a művészet 

interpretációját megbízza, az nem más, mint a művészet (a gadameri értelemben vett eminens 

szöveg10) sajátos létrangjának megőrzése, s a benne artikulálódó ontológiai kérdés hallhatóvá 

tétele. Mindez semmiképp sem jelenthet holmi „értékeket” konzerváló művészetfelfogást, 

sem pedig a műalkotás zavart keltő lét-többletével szembeni megkönnyítő elintézés 

technikáit, hanem éppenséggel az interpretatív szituáció megnehezítését.11   

E megnehezített szituáció a tájékozódni tudó éberség: a phronesis (döntés)gyakorlatára 

szorít. A fronetikusan eljáró gondolkodás éber és fülelő kell legyen,12 olyan, amely képes 

számot vetni a dolgok (a témák, problémák és diskurzusok) máshogyan-is-lenni-tudásával (a 

diskurzust megnémító anatémákkal; a diszkurzív gyakorlatot kiküszöbölő heterogén 

rítusokkal; a tudomány jól definiált problémafogalmától idegen ínségekkel), és képes eme 

máshogy-lét lehetőségében a jelenvalólét szólítását meghallani. Hiszen a hermeneutikus 

odahallgatásban nem csak a probléma kerül mérlegre, hanem mindig önnön létünk is.  

 Az interpretáció eme megnehezített szituációjában a tézis mint műfaj krisziszbe jut. 

Ám a kriszisz nem csak válságot jelent, hanem a betegség fordulópontját is.  

 
*** 

 
A „musica paralitica” diagnosztikai felhangokkal teli gondolata – azt az illúziót keltve, 

mintha a diagnosztikai tudat számára magától értetődően adva lenne az egészséges mércéje – 

az alábbi dolgozatban egy hermeneutikai előfeltevésre támaszkodva artikulálódik. Arra az 

előfeltevésre apellál, hogy a zene olyan fenomén, amely nem csak enged a nyelv és a retorika 

befolyásának, vagy nem egyszerűen csak hallgat a szó ösztönzésére, hanem maga is inspirálja 

a nyelvet, s ekképpen egyfajta dialógust és régtől fogva tartó polémiát, paragónét folytat 

vele.13 Tehát, hogy zene és szó viszonya nem pusztán egy a lehetséges relációk között (mint 

zene és kép, zene és előadás, zene és struktúra, zene és idő, stb.), hanem egyenesen a 

                                                 
9 Hans-Georg Gadamer, Igazság és módszer, Bonyhai Gábor fordítása, Osiris Kiadó, 2003, 196. o. 
10 Hans-Georg Gadamer, Az „eminens” szöveg és igazsága, Tallár Ferenc fordítása, in uő.: A szép aktualitása, 
szerk. Bacsó Béla, T-Twins Kiadó, 1994, 188-201. o. 
11 Martin Heidegger, i.m., 7. o. 
12 Hans-Georg Gadamer, A hallásról, Simon Attila fordítása, in Vulgo, 2000/3-4-5., 25-30. o.  
13 Carl Dahlhaus, Az abszoút zene eszméje, Zoltai Dénes fordítása, Typotex, 2004, 62. o. 
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legkikerülhetetlenebb, amennyiben a zenei mű jelensége is csak a nyelvi dimenzióban juthat a 

legteljesebben érvényre az életösszefüggések teljességét bevonó értelmezés során.14  

 Gondolatmenetemet három fejezetben fejtem ki, s bár az utolsó rész jóval 

terjedelmesebb a megelőzőeknél, „logikailag” egyenrangúak. Az első szakaszban egyfelől 

kortárszenei vizsgálódásaim és értelmezéseim módszerét, pontosabban a módszeresség 

ínségének témáját igyekszem körbejárni, másfelől azokat a tapasztalatokat kommunikálni, 

amelyek a monografikus írásmód elvetésére vezettek, s amely tapasztalatokat röviden úgy 

jelezhetnék: a kontextus primátusa a Textus felett, a repertoár elsőbbsége az egyedi mű 

ellenében.15 A monográfia elvetése azzal a körülménnyel is együtt jár, hogy a módszeresség 

hiányának veszteségei ellenére utolsóként kínálkozó kapaszkodó: a tematikus egység, amely 

legalább formálisan teljesíthetné a tézis igényét, csorbát szenved.  

Pedig a cím: „musica paralitica” első pillantásra e döntéssel ellenkező várakozásokat 

ébreszthet. Az olvasó minden joggal valamiféle kórismére számít, a művészetben (vagy a 

művészet befogadása során) fellépő bénultság szisztematikus diagnosztikájára. Abban az 

értelemben, ahogyan művészet és patológia párhuzamossága kapcsán Odo Marquard 

fogalmazott: 

„Mindazt a pusztulást, amelynek reális megélését az embernek kerülnie kell, 
megpróbálja átvezetni a széthullás közvetett, reflektálható, fenntartható, gyógyítható, 
de mindenesetre ismert formáiba: megpróbálja betegségként megélni, orvosi 
felügyelet alatt. Így az esztétika központi filozófiai érdeklődése mellett már a 
romantikán belül is fellép az orvosi érdeklődés.”  

Ez az a párhuzam, amelyet a tudattalant mint a kaotikus phüszisz erőit a hegeli értelemben 

vett romantikus művészetbe mindinkább beengedő 19-20. századi „többé-nem-szép-

művészet” esztétikájának programjában Marquard hangsúlyoz.16 Következtetése pedig így 

hangzik: „Az esztétika a diagnosztikai gyakorlat sajátos módjává válik.”  

Az általam itt előadott esztétikai diagnosztika annyiban mindenképp különbözik 

Marquard programjától, hogy a játék elsősorban nem a diagnózis felállítására megy ki, hanem 

sokkal inkább a diagnosztára (egyszerűbben szólva: ez az esztétika mindenekelőtt 

recepcióesztétikai irányultságú). Az orvostudománnyal ellentétben az alábbi hermeneutikai 

                                                 
14 Surányi László, Zene és megszólítás. Bevezetés, in Pannonhalmi Szemle 2006/1, 86-89. o.; vö. még Monelle, 
i.m., 228. skk. 
15 „A befogadás műalkotások sorozatára vonatkoztatva valósul meg”. Ez volt az a belátás, amelyet először Alois 
Riegl tett hangsúlyossá a művészettörténetben, s amire a közelmúltban Radnóti Sándor hívta fel a figyelmet a 
művészettörténet-elmélet nagy programjait tárgyaló könyvében: „Tisztelt közönség, kulcsot te találj…”, 
Gondolat, 1990, 17. o., valamint 68. skk.  
16 Marquard, A tudattalan elmélete és a többé-nem-szép-művészet [1968], Breier Zsuzsa fordítása, in Az esztétika 
vége – vagy se vége, se hossza?, szerk. Bacsó Béla, Ikon, 1995, 106-107. o. 
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értekezés a medicinától kölcsönvett metaforáit (bénultság, vakság, amnézia, stb.) mindvégig 

többértelműségben hagyja. A beteg igencsak kellemetlenül érezné magát, ha az orvos 

rébuszokban beszélne, a modern zene és esztétika iránt érdeklődő olvasó azonban minden 

bizonnyal nem bánja, ha a jelentésképzés nyílt végű játékába kap meghívót.  

Különösen igaz ez a musica paralitica vezérmotívumára, amelynek sehol nem adom 

meg kimerítő definícióját, s többféle jelentés között hagyom lebegni. Egyfelől ott van a 

terminus különbözést kifejező értelme: e tekintetben a 19-20. századi zeneesztétika olyan 

szókapcsolatainak riválisaként lép fel, mint „abszolút zene”, „Zukunftsmusik”, „Új Zene”, 

„musique concrète”, „minimal music”, és hasonlók. Olyasmiről lesz tehát szó, ami 

mindenekelőtt azzal határozza meg önmagát, ahogyan elkülönböződik a jelenkori 

zeneesztétikai tudat kéznél lévő terminológiájától, hogy a modern zene jelenségét egy még 

kifejtetlen nézőpontból ragadhassa meg. 

De nem csak különbözésről van szó, hanem polémiáról is. Mert amíg a felsorolt 

szókapcsolatok legnagyobb része mindenekelőtt valamiféle stílusra utal (s ennyiben, a 

stlisztikai különbözést hangsúlyozandó, a dolgozat az „új egyszerűség” terminus 

terhelhetőségét vizsgálja meg az első részben, lásd. I.2. fejezet), addig az „abszolút zene” 

gondolata – amelynek legteljesebb tárgyalását Carl Dahlhaus nyújtotta Az abszolút zene 

eszméje című könyvében – elsősorban nem stilisztikai gondolat, hanem zenefilozófiai. A 

musica paralitica egyik értelme ennek a zenefilozófiai örökségnek polemikus elgondolása, s 

ebben a munkában a hermeneutika nem csak mint filozófiai észjárás kap döntő szerepet, 

hanem magában a vizsgálat tárgyában: a zenében is alapvető fordulatot hozó tényezőként 

tűnik elő. Olyan tényezőként, amelyről ugyan már Hegel is beszélt (mint a művészet 

reflexióssá válásáról), s amely momentum a modernség zenéjét a 19. század kezdete óta 

mindinkább jellemzi, ám a jelen nézőpontjából a legradikálisabban a hetvenes évek 

művészetében mutatkozott meg. 

Van tehát a musica paralitica szókapcsolatnak egy hangsúlyosan történeti értelme is. 

És e tekintetben az abszolút zene eszméjének polemikus elgondolása nem csak elgondolás, 

hanem utánagondolás is: annak leírása, hogyan hordja az abszolút zene paradigmája 

önmagában önnön utánját és üledékét, s hogy a mindenféle kontextust felfüggesztő, zárt 

organizmushoz hasonlatos, abszolút műalkotás eszméje hogyan adja át a helyét a radikális 

kontextualizmus gyakorlatának, amelyben a létrehozás és a befogadás egyaránt töredékesnek 

bizonyul, s amelyben az írás és az olvasás (a komponálás és a hallgatás) egymásnak 

részmozzanatai. Mindezeknek megfelelően a dolgozat első részének konklúziójában a 
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repertoár és a gyűjtemény fogalmai mellett a maradvány, a töredék és a rom esztétikuma 

válnak kitüntetett motívumokká. 

 A második fejezetet a maradványok és romok reprezentatív gyűjtőhelyének, a 

múzeumnak képe vezeti be: ez a gyűjtemény egyfelől a 19. és 20. század különböző 

időszakaiban alkotó jelentős zeneszerzők munkásságának egy-egy kiemelt aspektusát (úgy is 

mint a zenei paralízis különféle variációit), másfelől a modernség műzenéjének egészét egy 

marginális mellékszereplő (a brácsa és közvetlen repertoárja) szűrőjén keresztül tárja az 

olvasó elé. Eközben a jelenből visszatekintve a modern zeneszerzés, illetve a modern 

zeneszerző őstípusait vonultatja fel a „próféta”, a „feltaláló”, a „prédikátor” és a „bárki” 

alakjában. Mindennek döntő szerepe van abban, hogy a harmadik fejezetben elemzett kortárs 

életművek értelmezésre szoruló jellegzetességei ne érjék az olvasót felkészületlenül, s 

ahelyett, hogy az ismeretlen tapasztalatának újdonsága elvakítaná, felismerje a mindig-

elváltozóban a maradandót.  

 A terjedelmes zárófejezet látszólag keveset tesz hozzá az első kettő teoretikus 

tanulságaihoz: a hallgatólagost hallhatóvá teszi, az implicitet explikálja, a vázlatszerűt 

realizálja.17 Ám miközben a monografikus előadást experimentális – ám épp annyira 

problematikus – rhizomatikus írásmóddal felcserélő gyűjteményének elemeit felvonultatja, s a 

paralízis legkülönfélébb értelmű változatait szemlézi (Luigi Nono kapcsán az alkotás 

utópiájának átcsapását a hallgatás utópiájába; Giya Kancheli kapcsán a „belátó” zenehallgatói 

pozíció átkényszerítését a „fülelő”-ébe; Kurtág György kapcsán a világ enciklopédikus 

olvasásának deformálódó programját, amint az szubjektív és szótlanná váló naplózássá válik; 

Valentyin Szilvesztrov kapcsán annak demonstrációját, ahogyan a felhalmozódó múlt és a 

tradíció általi megelőzöttség tudata paradox módon az amnézia beálltát szolgálja; végül 

Henryk Górecki kapcsán azt, ahogyan a megalapozáskényszertől hajtott és mindig 

újraalapított modern zene felismeri saját alaptalan alapját: eredendő kezdetiségét), e 

szemlézés közben a diagnoszta mindinkább azon kapja magát, hogy operatív előrehaladás 

helyett unos-untalan lehorgonyzott a zene-múzeum kortárs tárlóinak egyikénél vagy 

másikánál. S ahogy a diagnosztikus előrehaladásból fokozatosan elidőző szemlélődés lesz, 

úgy lépi át a musica paralitica jelentése önnön határait, s úgy derül ki a diagnózisról, hogy 

valójában terápia. 

 

                                                 
17 A harmadik fejezet kezdetén álló szövegegység (III. 1. Musica paralitica, 141. oldal) egyfajta tézis: mindazok 
a problémák akkumulálódnak benne, amelyek át- meg átjárják a megelőző és a rákövetkező tanulmányokat. 

 xii



Köszönetnyilvánítás 

 

 

E könyv megírásának támogatásáért sokaknak tartozom köszönettel. Nem lehetek 

eléggé hálás témavezetőimnek, Balassa Péternek†, Dolinszky Miklósnak és Bacsó Bélának, 

akik nem csak a kontroll, hanem az inspiráció felbecsülhetetlen értékű gesztusaiban is 

részeltettek. 

De nem találkozhattam volna velük, ha nem kapok döntő bátorítást a kezdeteknél 

Kulin Ferenc, Schein Gábor, Eckhardt Mária és Ujfalussy József részéről. Hálásan 

emlékezhetek rá, hogy a későbbiekben is a zene és a humán tudományok számos kiválósága 
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a munkámhoz szükséges forrásanyagok, vagy éppen a feldolgozásukhoz optimális 
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Péter (CEU), Bozó Péter (MTA), Hans-Ulrich Duffek (Edition Sikorski), Fazekas Gergely 

(LFZE), Grabócz Márta (Université Marc Bloch, Strasbourg), H. Kürtösi Mónika (LFZE), 
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más-más módon is, de egyaránt értékes segítséget nyújtottak.   
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I. MŰVÉSZET(ELMÉLET) ÉS PARALÍZIS 
 

 

 

 
 

„A romantika elképzelése szerint 

a betegség kitágítja a tudatot.” 

(Susan Sontag: A betegség mint metafora)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. 1.  A módszertan paralízise (művészettörténet és tipológia között) 

 

 „A tökéletes egészség eszménye  

csak tudományos szempontból érdekes.” 

(Novalis) 

 

 

 A bevezetésben már utaltam rá: tanulmányomat a kétség, mitöbb nézőpontok sokasága 

közötti ingázás jellemzi, mert sem módszerében, sem tárgyterületében nem rögzített és nem is 

rögzíthető végérvényesen. A musica paralitica gondolatmenete még egységes kiindulópontot 

sem kínál, amennyiben témáját két alapvetően különböző megközelítés mentén: hol 

művészettörténetként, hol esztétikai-poétikai tipológiaként vezeti elő. Teszi mindezt anélkül, 

hogy e két megközelítést mint szükségszerűen egymást támogató stúdiumokat venné 

számításba. Ellenkezőleg: divergenciájuk és konvergenciájuk hullámzását teljességgel az 

esetlegesség, vagy legalábbis a kérdésesség homályában hagyja, elmosva így a kutatás 

témájának megfellebbezhetetlen identikusságát.  

Mindebből kifolyólag munkámnak már első lépésben sem adhatom meg egy bizonyos 

célját, hanem mindjárt kettővel kell kezdenem:  

(1.) amennyiben e munka művészettörténeti stúdium, annyiban témáját a 20. század 

második felének kelet-európai muzsikája, pontosabban: az ex-szovjet érdekszférában 

megvalósult nem-hivatalos, kvázi-underground komolyzene történeti vizsgálata szolgáltatja. E 

hatalmas kutatási terület számtalan elvégzetlen munkájához való szerény hozzájárulásként 

írásom művészettörténeti vonulata néhány lépést tesz annak irányába, hogy képesek legyünk a 

19. század európai zenei öröksége, valamint a 20. századi avantgárd törekvéseinek háttere 

előtt megragadni ennek a történelmileg kielégítően definiálható (1945-1990), a nyugati 

fejleményektől erőszakkal elszakított művészeti világnak jellegzetes teljesítményeit.  

(2.) Amennyiben viszont írásom tipológiai irányultságú, annyiban az európai 

zeneművészet egyik jellegzetes archetípusának (amely a szóban forgó kulturális zónában 

különös jelentőségre tett szert ugyan, ám annak korántsem kizárólagos sajátja) teoretikus 

felvázolása kínál feladatot: nevezzük ezt az archetípust simplicitasnak, egyszerűségnek – 

egyelőre nyitva hagyva azt a kérdést, hogy a paralízis gondolata hogyan aránylik ehhez az 

archetípushoz. A simplicitas típusának szóba hozása elsősorban azért merülhet fel, mert a fent 

jelzett zeneszerzői miliő teljesítményeinek kilencvenes évekbeli értelmezéseiben nem egyszer 

bukkant fel az „új egyszerűség” elnevezés, homályosan arra utalva, hogy ami itt 
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egyszerűségként tűnik elénk, az valami régiséggel áll kapcsolatban: az egyszerűség régebbi, 

még régebbi és ősrégi formáival.   

Miféle egyszerűségről lehet itt szó? Erről még majd szólni kell, most azonban 

elegendő csak annyit megállapítani, hogy ha az egyszerűséget megpróbáljuk beiktatni az 

európai zene archetípusainak sorába, akkor mindenekelőtt tételeznünk kell egy komplementer 

archetípust is: a komplexitásét. Az így felvetődő duális archetipológia a zene és a matematika 

ősi szövetségére hivatkozhatna – szembehelyezkedve azzal az elterjedtebb tipológiával, amely 

a zenében az építészet mintájára elgondolt alakzatokat, s az alakzatok különféle konstellációit 

kívánja megragadni: az építmény, az ornamens, az illeszkedés, az elkerítés, a megnyílás és a 

magába zárás/záródás összefüggéseinek változó kombinációit; vagy amely a narrativitás 

elméleteinek párhuzamai mentén a bevezetés, bonyolítás, megoldás nagy hármasával 

dolgozik. Amíg az építészet mintájára elgondolt tipológia a német idealizmustól örökölt 

belátás megfordításával (ti. hogy a zene cseppfolyóssá vált építészet) a zenetudomány 

messzire ható diszciplínáit (formatan, stílustörténet) termelte ki a 19. század második felében 

(akárcsak a szonátaforma magyarázatára vállalkozó narrativitás-modell), addig a 

matematikára hivatkozó duális archetipológia – amit interpretálhatnánk a művészet 

tulajdonképpenisége (művi vonatkozásgazdagsága) és önmaga ellen forduló energiái 

(reduktív tendenciái, hermetikussága, vagy akár primitivizálódása) eredőinek – reménytelenül 

erőtlennek, haloványnak, absztraktnak és hamisnak tűnik; képtelennek arra, hogy bármiféle 

tudományos kutatást megalapozzon. Mert mit is kezdhetnénk egy olyan felosztással, 

amelyben az egyik oldalra például Dunstable, a seconda prattica, Schubert (kései dalciklusai), 

Berlioz és Liszt némely partitúrája, Satie, Mompou, Scelsi, Feldman, Cage, Otte, Kancheli, 

Pärt és Górecki kerülne – míg a másik oldalra Machaut és Dufay, Gesualdo, Bach, Beethoven, 

Wagner, Mahler, Schönberg, vagy Stockhausen? Folyvást arra kellene rákérdeznünk, melyik 

milyen szempontból egyszerű/komplex; hiszen átfogó nézőpontból tökéletesen 

érvénytelennek bizonyulna egy efféle felosztás. (Nem is beszélve a szimplicitás / komplexitás 

dualitásainak bonyolult konfigurációiról a poétika, az előadói praxis és a recepció 

hármasában.18)  

Mindezek a nehézségek korántsem meglepőek, ha figyelembe vesszük, hogy már az 

egyszerű (primitív?, hiányos?, redukált?, paralitikus?) / komplex (rétegzett?, sokirányú?, 

                                                 
18 A kottaképre redukált zeneontológia ellenében a zenehermeneuta Siegfried Mauser joggal hangsúlyozza, hogy 
„az előadás szükségszerű emancipálásával együtt a recepció kategóriája is eredendő jelentőségre tesz szert a 
zenei fenomén meghatározásában.” (Entwurf einer Grundlegung musikalischer Hermeneutik, in Musikalische 
Hermeneutik im Entwurf, hrsg. Gernot Gruber, Siegfried Mauser, Laaber-Verlag, 1994, 47-54. o.; magyarul: 
Tervezet a zenei hermeneutika alapvetéséhez, Csobó Péter fordítása, kézirat) 
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emergens?, organikus?) duális paradigmasor alapját képező logikai analógia is sántít. Mert ez 

az analógia a számosságnak csak az ideáltipikus kategóriáiról akar tudni (természetes számok, 

egész számok, racionális számok, valós számok, komplex számok) figyelmen kívül hagyva 

azt, hogy a matematika gyakorlata számára e kategóriák nem diszkrét létezőkként jönnek 

számításba, hanem csak úgy, mint egyetlen kontinuum dinamikájának pragmatikus meta-

szisztémái. 

A zenei „egyszerűség” (avagy „bonyolultság”) naivnak és értelmetlennek látszó 

fenomenológiai programja helyett a tipologikus igény rövid úton visszavezet bennünket a 

zenetudományos diszciplínák tipológiáihoz: a kortárs zenei fejlemények formatani, stilisztikai 

analitikájához. Ám ez az analitika már korántsem képes oly ahistorikus módon működni, mint 

amilyen ambíciókat a pszeudo-matematikai modell üres absztrakciója tálpált. A 

zenetudományos formatan és stílustan elválaszthatatlanul összeszövődött a zenetörténet 

stúdiumával: az egyik az elemzendő történelmi „faktumokat” szolgáltatja, illetve a 

keretnarratívákat, amelyekben e faktumok felbukkanhatnak – a másik pedig analízis tárgyává 

teszi a történetileg felmerült és ekként a tudományos tudat által preformált entitásokat. A két 

diszciplína nem csak kiegészíti egymást, hanem kölcsönösen korrigálja is: egyfelől az analízis 

révén a történetileg-valamiként-beállított felülvizsgálatra kerül – másfelől a történeti tudat 

expanziója egészen az analitikus gyakorlat történeti feltételezettségéig hatol előre, újra és újra 

kérdőre vonva a módszertan aktualitását.  

De vajon nem kell-e rákérdeznünk erre a történeti tudatra is, amely felügyeletet 

gyakorol a tipológia felett? Vagy a tipológia önkényes analógiáitól mentesített, szigorú 

történeti kutatás (amely filológiailag alátámasztható hatásösszefüggésekkel operál) minden 

további nélkül igényt tarthat egy önmagában érvényes tudományos télosz meghatározására: 

éppenséggel egy olyan narratíva elkészítésének formájában, amely a 20. századi zene egy – a 

történelem eszméje és tudománya felől egyértelműen definiált – szegmensének teljesítményeit 

az általános zenetörténetbe lenne képes integrálni? Magyarán, hogy nem lehetne-e tárgya a 

szovjet idők nem-hivatalos zeneszerzése egy egyszerűen csak zenetörténeti munkának?  

A zenetörténet tudatára való rákérdezés igénye egyáltalán nem új javaslat, sokan 

sokféle módon megtették már ezt a közelmúltban. Mindenekelőtt Carl Dahlhaus alapvető 

tanulmánya érdemel itt említést, az 1977-es Grundlagen der Musikgeschichte, amely számot 

vet a zenetörténet módszertani krízisével, ám a teoretikus megoldást elnapolva egyfajta 

pragmatista álláspontot javasol, amely a versengő megközelítésmódok absztrakt szinteken 

folyó vitái helyett azok különféle, a gyakorlati interpretációban bizonyító, avagy elvérző 

keverékeit ajánlja; egyszóval az univerzális teoretikus igények korlátozását követeli, valamint 
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a módszeresen szerzett tudás relatív érvényességének elismerését. Dahlhaus elemzésétől 

függetlenül hasonló reflexiókkal találkozhatunk az angolszász teóriákban is – különösen a 

new musicology területén19 – részben Foucault diskurzuselemzéseitől, részben olyan keveset 

idézett kutatók felvetéseitől inspirálva, mint Warren Dwight Allen, aki már 1962-ben könyvet 

publikált a zenetörténet filozófiáiról, felmutatva a zenei történetírás magátólértetődősége 

mögött meghúzódó gondolati mintákat, ezek heteronómiáját, s következésképpen minden 

történeti módszer – önnön történetisége folytán előálló – korlátozottságát.20   

Az iménti kérdésre tehát, hogy nem lehet-e egyszerűen nekilátni és a kijelölt téma 

zenetörténeti megtárgyalását tető alá hozni, a válasz nem csak azért nemleges, mert a téma a 

szó semelyik értelmében sem mondható egyszerűnek, s mert sokrétű megközelítést kíván 

(vegyük csak azt az egyetlen körülményt, hogy e félig-underground zenei miliő termése 

részben még ma is szinte hozzáférhetetlen, nyomtatásba nem került, gyakran mára már 

hagyatékként maradt kéziratok formájában kallódik), hanem azért is, mert az önmagában vett 

történeti megközelítés éppúgy belső anomáliáktól szenved, mint a megalapozhatatlannak 

bizonyuló tipológia.21 A zenetörténet tudománya ugyanis a kutatás gyakorlata számára egy 

olyan teleologikus eljárást (a zenetörténet felépítményébe való ko-operatív beleíródást) tart 

kívánatosnak, amely eljárásnak teleologikus vonatkozása épp a kutatási gyakorlat 

fundamentumából hiányzik: hiszen egyre inkább úgy tűnik, a zenetörténetnek nincs kezdete, 

eredete, mint ahogy nincs vége, célja sem – hanem csak változó narratívái, amelyek (épp a 

kezdet és vég körvonalazatlansága miatt) gyakran egymást sem zavarva szóródnak szét a 

tudományos diskurzusok terében,22 vagy éppen újabb és újabb esztétikai-politikai-filozófiai 

áramlatoknak megfelelő öltözetben vívják meg kisszerű csatáikat.  

„Az elvek körüli viták elvesztették az élüket, és a művészet interpretálói az 
egyetlen kötelező érvényű művészettörténelmet is egyre több különböző fajta 
művészettörténelmi koncepcióval helyettesítették, s ezek módszereiket tekintve 
ugyanúgy megárultak egy gyékényen, mint amilyen békésen a kortárs művészeti 
irányok is megélnek ma egymás mellett… A művészetet interpretáló szakemberek 

                                                 
19 Körültekintő bevezetést nyújt a magyar ajkú olvasó számára a Replika 2005-ös folyamában megjelent, Kodaj 
Dániel szerkesztette new musicology szöveggyűjtemény és különösen az eléje írott bevezető tanulmány: Kodaj, 
Értelem szövedéke, hangok. Feminista és posztmodern olvasatok az amerikai új zenetudományban, in Replika, 
2005/49-50, 121-140. o. 
20 Warren Dwight Allen, Philosphies of Music History, Dover Publications, New York, 1962. 
     Az angolszász zenetudomány foucaultiánus fordulatáról és ennek zenetörténeti vonatkozásairól lásd pl. Kevin 
Korsyn friss, kitűnő összefoglalóját: Decentering Music, Oxford University Press, 2003, kül. 3-58. o. 
(Introduction)   
21 Vö. Kevin Korsyn: Beyond Privileged Contexts: Intertextuality, Influence, and Dialogue, in Rethinking Music, 
eds. Nicholas Cook and Mark Everist, Oxford Univeristy Press, 1999, 55-56. o. 
22 Kevin Korsyn Bábel tornyának metaforáját újítja fel az ezredfordulós zenetudományos episztémé jellemzése 
során. (Musical Research in Crisis: The Tower of Babel, in uő., Decentering Music, 5-31. o.)   
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felhagytak azzal, hogy tovább írják a régi értelemben vett művészettörténelmet, és a 
művészek is szakítottak azzal, hogy műveikkel egy ilyen fajta művészettörténelembe 
illeszkedjenek. Így érkezünk el ahhoz a pillanathoz, amikor a régi darabban egyszer 
csak felhangzik a szünetre felszólító jel, ha ugyan nem arról van szó, hogy valami új 
darab az, ami már régen megy, és amit a publikum a régi műsorfüzettel a kezében 
próbál nyomon követni – és ért szükségszerűen félre.”  

Mindezt Hans Belting írja elhíresült 1984-es tanulmánya revideált/bővített változatában, aki 

művészettörténészként a „művészettörténet végé”-nek témájával vált a kortársi 

művészetelméletek egyik próbakövévé.23

A zenetörténet fogalmának és kutatásbeli eljárásmódjának kérdőre vonása nagyobb 

horderejű probléma annál, semmint hogy ilyen röviden intézzük el. A továbbiakban tehát egy 

kitérőre lesz szükségünk, amely kitérő során ideiglenesen megint a tipológiához kell 

fordulnunk, midőn a zenetörténet aktuálisan érvényességre számot tartó narratíváinak 

archetipikus modelljeit kívánjuk vázlatosan megjeleníteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Hans Belting, A művészettörténet vége és napjaink kultúrája, Kiss Zsuzsa fordítása, in Európai füzetek/1, 
szerk. Perneczky Géza, Új Világ Kiadó, 1995, 51-66. o. Lásd még a teljes tanulmány újabban magyarul is 
hozzáférhető változatában: A művészettörténet vége, Teller Katalin fordítása, Atlantisz, 2006. (az idézett rész itt 
a 23-24. oldalon található)    
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Első exkurzus: A művészettörténet paralízise       

   (A művészet progressziós és visszatéréses elmélete) 

  

 

A klasszikus modernség művészetfilozófiájának talán legnagyobb szabású, 

hatalmas karriert befutott gondolata a művészet történetének egy olyan interpretációja 

volt, ami a művészet temporalitását egy nagy vonalakban megvalósuló progressziónak 

tekintette.24 Különösen a festészet története – a perspektíva kezdeteitől a 

fotórealizmusig – adhatott evidensnek tűnő alapot vagy igazolást egy ilyen elgondolás 

számára, de mindez a zenetörténet narratíváira is jellemző.25  E progresszió persze már 

kezdetben sem jelentett holmi egyszerű linearitást, a fejlődés egyenes vonalú 
                                                 
24 Általános történetfilozófiai kontextusban vö. Odo Marquard, Az egyetemes történelem és más mesék, 
Mesterházi Miklós fordítása, Atlantisz, 2001, 251-275. o.; szűkebben művészettörténeti vonatkozásban pedig 
Hans Belting nagy művészettörténet-vázlata érdemel figyelmet: Belting, A művészettörténet vége, kül. 49-58. o. 
és 181-207. o.   
25 lásd. a tudományos igényű zenetörténetírás korai, mintaadó nagyságait: Giovanni Battista Martini, Storia della 
musica, 3 vols., Bologna, 1757-1781; Sir John Hawkins, The General History of the Science and Practice of 
Music, 5 vols., London, 1776; Charles Burney, A General History of Music from the Earliest Ages to the Present 
Period, 4 vols., London, 1776-1789; Johann Nikolaus Forkel, Allgemeine Geschichte der Musik, 2 vols., Leipzig, 
1788-1801 (különösen Einleitung, 1-2. o.); Alexander E. Choron, Sommaire de l’Histoire de la Musique, in 
Dictionnaire historique des Musiciens, ed. A. E. Choron és F. J. Fayolle, Paris, 1810; François-Joseph Fétis, 
Esquisse de l’histoire de l’harmonie, considérée comme art et comme science systématique, Paris, 1840; uő., 
Traité complet de la théorie et de la pratique de l’harmonie, Paris, 1844. (Fétis demonstratív erejű narratívája az 
’unitonique’  ’transitonique’  ’pluritonique’  ’omnitonique’ paradigmái mentén szerveződik. Lásd Preface 
és Livre Troisième) 
    A zene történetének progresszív vagy evolutív felfogása a 19. század második felében megszilárduló 
zenetudomány fundamentális meggyőződéseinek egyike. Éppúgy megjelenik a poétikusabb beszédmódú 
munkákban, pl. Richard Wagner teoretikus írásaiban (Die Kunst und die Revolution, 1849; Das Kunswerk der 
Zukunft, 1850; Oper und Drama, 1851), mint a szigorúbb terminológiára törekvő Guido Adler (Eine Studie zur 
Geschichte der Harmonie, 1881), Hugo Riemann (Geschichte der musik seit Beethoven, 1901), Jules Combarieu 
(La musique: ses lois, son évolution, 1907), August Halm (Von zwei Kulturen der Musik, 1913) történeti 
vázlataiban, amelyeknek közös jellemzője a zene mint természet és a zene mint történet/evolúció konfúziója.  
    A 20. század nagy zenei újulásait is magukba dolgozó újabb zenetudományos munkákban – legalább a 
hatvanas-hetvenes évekig – a progresszió eszméje zavartalanul él tovább. Lásd pl. Arnold Schönberg elméleti 
munkásságát, aki már 1911-es Harmonielehre-jében fokozatisággá oldja konszonancia és disszonancia 
oppozicióját. Hamarosan pedig a „disszonancia emancipációja” kitételt is bevezeti. (Vö. egyik későbbi 
klasszikus megfogalmazásával: Composition with Twelve Tones (1941), in uő., Style and Idea, ed. Leonard 
Stein, Faber and Faber, 1975, 216 skk.); 
    René Leibowitz egyfajta fenomenológiai indíttatásból kifejezetten a zene mint evolúció jelenségét kívánja 
megragadni, L’Évolution de la Musique. De Bach à Schoenberg, Editions Correa, 1951, 11-24. o. (Préface); 
ugyanezt a gondolatot már korábbi munkája is tartalmazza: Schönberg et son école (L’étape contemporaine du 
langage musical), J. B. Janin, 1947. 
    A zenetörténetírás metateóriájának fentebb már idézett két alapvető műve – Carl Dahlhaus és Warren Dwight 
Allen kitűnő monográfiái – mellett, a probléma exponálásaként, kiemelném még Dahlhaus 1970-es tanulmányát: 
Progress and the avant garde, in uő., Schoenberg and the New Music, transl. By Derrick Puffett and Alfred 
Clayton, Cambridge University Press, 1987, 14-22. o. 
    Az újabb keletű másodlagos irodalomból figyelmet érdemel: Leslie Blasius, Mapping the terrain (Histories 
and psychologies), in The Cambridge History of Western Music Theory, ed. Thomas Christensen, Cambridge 
University Press, 2002, 39-45. o.; Brian Hyer, Tonality (Historiography), in uo., 745-750. o.; Fétis történeti 
koncepciójának kiváló elemzését nyújtja Thomas Christensen, Fétis and emerging tonal consciousness, in Music 
theory in the age of Romanticism, ed. Ian Bent, Cambridge University Press, 1996, 37-65. o. 
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előretörését. Ellenkezőleg: egy többdimenziós, fő- és mellékjáratokkal, zsákutcákkal, 

csúcsokkal és alászállásokkal, sőt törésekkel tarkított, tehát erősen differenciált 

progresszióként vagy evolúcióként fogták föl és mesélték el a művészet történetét. E 

narratíva belső ellenmozgásai (sőt, ellentmondásai) sohasem téríthették végzetesen el a 

művészetet a maga útjáról, mert a koncepció kulcsa a nagy vonalakban végbemenő 

fejlődés gondolata. E nagyvonalúság semmiképp sem jelenti az elmélet esetlegességét, 

avagy hányaveti elnagyoltságát, a művészet bizonyos jelenségeinek szemellenzős 

figyelmen kívül hagyását, sőt, éppen a nagy vonalakban megvalósuló mozgás eszméje 

következik szükségszerűen abból, amit a művészet (hegeli értelemben vett) 

szellemtörténeti beágyazottságának nevezhetünk. Hiszen valójában ez az, ami 

megszabja, és egyben garantálja is a mozgás irányát, mert ez az elmélet éppen a 

művészetet megelőző Szellem teleologikus önmozgásának elgondolásával képes 

magyarázatot adni a művészet fenoménjére, s e fenoménen belül felmerülő 

ellentmondásokra, mindarra tehát, ami a művészet progressziójának eszméjét látszik 

aláásni. Már Hegel rendszerében is szerepel jó néhány olyan művészeti forma, amely 

per definitionem „korcs” vagy – jobb esetben – „átmeneti” formának tekintendő. 

Olyanok tehát, amelyek vagy nem tartoznak a valódi művészetek körébe, vagy pusztán 

a Szellem teleológiája legitimálja őket mint átmeneteket (ilyen a mese, a példázat, a 

hasonlat, vagy a komédia és a szatíra).26 A művészet ilyen szellemtörténeti 

koncepciójában – amelynek irodalmi „kortársa” és pandanja a fejlődésregény,27 

jóllehet születése a legtávolabbi múltba, az eszkatologikus történelemértelmezés felé 

mutat28 – az egyes szerzők a fejlődésben betöltött szerepük alapján minősülnek korai, 

érett vagy éppen hanyatló művészet képviselőinek: előfutároknak, követőknek, 

epigonoknak, forradalmi újítóknak vagy retrográd konzervatívoknak, 

mérföldköveknek, avagy éppen derékhadnak, főáramba tartozóknak vagy 

specialistáknak, kis- és nagymestereknek, illetve maníros „mesterkedőknek”.29 Csak 

egy ilyen előzetes értelmezési keret felől tehető meg például egy olyan kijelentés, 

                                                 
26 Lásd. pl. Hegel, Esztétikai előadások, I. köt., Zoltai Dénes fordítása, Akadémiai Kiadó, 1952, 385-390. o. 
Érdemes fölfigyelni rá, hogy Hegel itt a „korcs” fogalmát hogyan dúsítja föl teleologikus mozzanatokkal midőn 
az „átmeneti” kategóriájával hozza kapcsolatba.  
27 Carl Dahlhaus, Foundations of music history, transl. By J. B. Robinson, Cambridge University Press, 1983, 
44-53. o. (Does music history have a ’subject’?) 
28 Vö. Rudolf Bultmann, Történelem és eszkatológia, Bánki Dezső fordítása, Atlantisz, 1994. (A történelem 
eszkatológiai értelmezése), 33-51. o. 
29 Példa lehet erre Fétis zenei evolúciótörténete, aki aszerint méltatja vagy épp marasztalja el az egyes 
komponistákat, hogy azok mennyiben járultak hozzá a fejlődéshez: ti. a növekvő tonális tudatosság 
folyamatához. 
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hogy Chopin a maga korában a progresszió képviselője, míg például Rahmanyinov a 

magáéban a regresszióé.30  

Világos, hogy ez a modell a Hegelt legkevésbé sem szigorúan követő, ám 

hozzá kapcsolódó, őt folytató vagy vele vitázó történetfilozófiákban is helyet kaphat. 

Azokban, amelyek valami módon egy ciklikus történetszemlélethez kötődnek31 – ily 

módon szintén ókori, de nem eszkatologikus hagyományokhoz nyúlva vissza –, s 

azokban, amelyek, mint Herder, a történelem naturalisztikus és relativizáló 

értelmezését vallják, illetve amelyekben, mint Spenglerében, e két tendencia: 

ciklikusságé és relativizmusé egyszerre van jelen.32

A zeneművészetet példának véve: a haladás-koncepció felől az európai zene 

története úgy is elmondható,33 mint a hangok belső viszonylatainak, a 

konszonancia/disszonancia játékának mind komplexebb kiaknázása. Vagy épp így 

elmondható a ritmika fejlődésén keresztül is: a gregorián metrum nélküli, statikus 

lüktetésétől Sztravinszkij (majd Messiaen és Boulez) bonyolult metrikájáig.34 A 

hangrendszerek drasztikus csökkenése (a modusok eltűnése), az Ars nova burjánzó 

ritmikájának visszafejlődése a reneszánsz idején csak a nagy vonalakban felfogott 

progresszió sajnálatos megtorpanása, vagy éppen egy-egy túl korai virágzás 

előrelátható következménye; végső soron a magasabb szint előkészítése. A 

zeneművészet progressziójának egyes pontjain álló poétikák – legyenek bár mégoly 

távol egymástól az időben vagy a térben – a fejlődés teleológiáját tekintve akár nagyon 

is közeliek, igazi rokonok lehetnek.  

Egy ilyen felfogás a művészet progresszióját mintegy ki-belélegző 

organizmusként, valami sűrűsödő-ritkuló történetként mondja el. A voltaképpeni 

fejlődés (a „nagy vonalakban”) mindig az egyszerű, elemi formáktól az összetett, 

sokdimenziós, bonyolult és kimeríthetetlen formákhoz vezet.35 Az ilyen 

                                                 
30 Hyer, ih. 
31 például Choron, aki az evolúciós ívet ciklikusan ismétlődőnek látja. (Hyer, ih.). Ugyanezt a biológiai 
organizmus-modellt visszhangozza a 20. század kezdetének iskolateremtő muzikológusa, Guido Adler is 1911-es 
munkájában a Der Stil in der Musik-ban.  
32 Vö. Bultmann, i.m., 87-98. o. 
33 „Az európai zene története”: e fogalom pontos tisztázására itt nem lehet módunk, de nem is szükséges, hiszen 
az, hogy a zenetudomány (mint hangsúlyozottan modern diszciplína) mindenkori iskolái mely időszakokat és 
mely kulturális dimenziókat tekintenek az európai zenetörténet részének, minden különbségei ellenére mit sem 
változtat azon az előzetes modellen, amit a történettudomány pozitivista hagyománya bízott rá a modern 
zenetörténetírásra. (vö. Hyer, i.m., 726-752. o.)   
34 Vö. Anna Maria Busse Berger, The evolution of rhythmic notation, in The Cambridge Hisory. of Western 
Music Theory, 628-656. o.  
35 Hyer, i.m. 745-750. o. 
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művészettörténetnek vannak „nagy pillanatai”, mint ahogy ernyedtségei is, növekvő 

sugárzása, de baljós árnyoldalai is.36  

Mindez igen jól ismert, annál is inkább, mert a nyugati civilizáció számára 

máig ez a művészet legelfogadhatóbb elgondolása.37 Még akkor is, ha (sőt talán éppen 

azért, mert) ez a felfogás a történetiség fogalmát végső soron elvéti, midőn a múltat 

oly módon választja el a jövőtől, hogy az sok tekintetben a jelen feláldozásával jár.38 

Mert – egy karakteres modernségkritikust, Bergyajevet idézve – amikor „az emberi 

tudat a lét titka fölé helyezi magát, az élet isteni titkai fölé”, akkor „megszűnik 

közvetlen azonossága a történetiséggel” is.39

Van azonban a progressziós modellnek egy érdekes megfordítási lehetősége is, 

s ez végre közvetlen kapcsolatban áll tulajdonképpeni tárgyunkkal is, amennyiben az 

„új egyszerűség” homályosan megfogalmazott történeti keretéül szolgál. Nem a 

művészet története mint hanyatlás újra és újra fölbukkanó elképzelésére gondolok 

(már csak azért sem, mert ez a felfogás többnyire nem tisztán, hanem a fejlődés-

elméletet komplementer módon kiegészítve jelenik meg40), hanem arra az ezoterikus 

jellegű elgondolásra, amely valójában csak kifordítja és kiforgatja amaz első előjeleit 

és viszonyítási pontjait, egyszerre és tetszés szerint véve föl önmagába a művészet 

hanyatlás-elméletének és fejlődés-elméletének narratíváit. A hangsúly itt a „tetszés 

szerint”-en van, mert, amint majd látni fogjuk, ennek a modellnek a kulcsa a 

történelem eszkatologikus értelmezésének kiküszöbölése.41 E kifordított (ám nem 

                                                 
36 „A tonális zene diakronikus leírása […] leggyakrabban – az evolúció vagy a folyamatos progresszió 
fogalmainak keretében – egy olyan mesternarratívára vonatkoztatva jelenik meg, amelyben a tonális zene 
történeti lefutása saját végcélja felé halad, ami vagy beteljesülésként, vagy (és ez a gyakoribb) tragikus 
veszteségként lesz jellemezve. […] Ezeket a történeteket általában generikus narratívák, a növekedés és a 
hanyatlás, élet és halál organikus folyamatainak formájában szokás elgondolni. […] E zenei evolúció-történet 
legelterjedtebb változatai a biológiai evolúció jól ismert modelljét követik, beleértve a kiválasztás és az 
alkalmazkodás mozzanatait is. E történetek – többé vagy kevésbé explicit módon – azt állítják, hogy a tonális 
zenében olyan erők működtek, amilyenek egy organizmus formáját és fejlődését határozzák meg.” (Hyer, i.m., 
745. o.) 
37 Az esztétikai fejlődés-elméletek nagyarányú „túlélőképességéről” lásd. például Jean Baudrillard, A rossz  
transzparenciája, Klimó Ágnes fordítása, Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám, 1997, 9-23. o., (Az orgia után, 
Transzesztétika). 
38 Vö. Gyáni Gábor, Tény és narráció in uő., Posztmodern Kánon, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003, 10-59. o. 
39 Nyikolaj Bergyajev, A történelem értelme, Szűcs Olga fordítása, Aula, 1994. (A történetiség lényegéről. A 
hagyomány jelentősége) 10-11. o. 
40 Lásd pl. Fétis, Traité de l’harmonie, 195. o. 
41 Itt megint ókori mintákkal találkozunk. A theoria platonikus fogalma, és a püthagoreusok kozmikus 
zenefelfogása – a gnosztikus fölemelkedés különféle ázsiai eredetű változataival keveredve – egészen a 16. 
századig uralta a zenefilozófiát, s a középkor folyamán a legplasztikusabban abban a dualitásban fejeződött ki, 
ami a zenészeket a gnosztikus-teoretikus beállítottságú musicus és a praktizáló cantor ellentétébe állította. (Vö. 
Thomas J. Mathiesen, Greek music theory, in The Cambridge History of Western Music Theory, 109-135. o.) 
    A pragmatikus-technikai aspektus felerősödése ellenére a spekulatív hagyomány a neoplatonizmus révén a 
következő évszázadokban is tovább élt, olyannyira, hogy még a 20. században is bőven talált követőkre, egészen 
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megfordított) elmélet szerint a művészet (az igazi művészet) története valójában az 

alaphoz való visszatérések: az újrakezdések, újraalapítások, tabula rasák – 

zsákutcákkal, eltévelyedésekkel, túlhajtásokkal, öncélúságokkal terhelt – történet-

együttese, de nem történelme, mert a történelem faktikus időbeliségére nemigen van 

füle – arra tehát, amire Bultmann Heideggerre utalva hivatkozik, tudniillik, hogy a 

történetiséget már mindig is megelőzi az időbeliség.42 Ezen felfogás a Szellemtől való 

elidegenedettséget, a Logoszról való leszakadottságot tételezi, a gnózistól, illetve 

modernkori transzformációjától: a művészettől pedig az aranykoriba való visszatérés 

lehetőségét reméli.43 Az aranykoriba, a plérómába, a szanszkrit Dévacsenbe való 

visszatérés nem az időbelihez kötődik, s végképp nem a térbelihez, hanem ahhoz a 

gnózishoz, amely az anyagi megkötöttségekből az isteni szikrába vezet.44 Ez másfelől 

nem egyéb, mint extatikus önmagára-ismerés.45 Innen nézve a történeti előrehaladás 

nem progresszió, csupán az órák üres ketyegése,46 a Szellemről levált önmozgás, 

amely semmilyen teleológiával nem rendelkezik, még nagy vonalakban sem — 

szemben a Forrás visszafelé ható orientációjával és gravitációjával: en-

thelekheiájával.47 Amint a tenger mozgását sem a felszíni széljárások határozzák meg, 

hanem a Föld mozgása és a Hold tömegvonzása, ugyanilyen értelemben beszélnek a 

visszatérés-elmélet képviselői a civilizáció és a szellem „apályáról és dagályáról” 

                                                                                                                                                         
Stockhausenig és számos mai komponistáig. (vö. Penelope Gouk, The role of harmonics in the scientific 
revolution, in The Cambridge History of Western Musis Theory, 223-245. o.)  
    A neoplatonizmus, püthagoreizmus, okkultizmus, hermetizmus, stb. zenei tradícióiról lásd a téma 
szakértőjének, Joscelyn Godwinnek áttekintését: Harmonies of Haeven and Earth: The Spiritual Dimension of 
Music from Antiquity to the Avantgarde, Thames and Hudson, 1987, kül. 96-122. o. (Muisc and the Currents of 
Time). A püthagoreus zeneteória kezdeteiről magyarul: Zoltai Dénes, A zeneesztétika története a kezdetektől 
Hegelig: éthosz és affektus, Kávé Kiadó, 2000, 9-52. o. 
42 Bultmann, i.m., 156. (és a 172. lábjegyzet, 183. o.) 
43 Vö. Beat Wyss, A láthatatlan ikonológiája (A modern titkos tanai), Tillmann J. A. fordítása, in Pannonhalmi 
Szemle, 2005/2, 59-73. o. 
44 Godwin egy helyütt Rudolf Steinert idézi: „A zenész még magasabb világot idéz meg [mint a festő]. Mert ő a 
fizikai világ közepette megidézi a Dévacsent. Sőt, a dallamok és harmóniák, amelyek a nagy mesterek műveiből 
szólnak hozzánk nem mások, mint a Dévacsen hűséges másolatai. Ha van valami, amiben ténylegesen 
hozzáférhetünk a Dévacsen árnyékához, vagy ízelítőjéhez, akkor az nem másban, mint a zenei dallamok és 
harmóniák hatásában történik, a lélekre gyakorolt hatásukban… Az ember eredeti otthona a Dévacsen, és e haza 
visszhangja, e szellemi világ ekhója a fizikai világ harmóniáin és melódiáin keresztül hangzik fel benne. E 
visszhangok egy dicsőséges és csodálatos lét előérzetével járják át itteni világunkat. Eltöltik bensőnket és 
megborzongatnak a legtisztább öröm vibrálásával, s a legfenségesebb spiritualitással, amit az alsó világ nem 
nyújthat.” (Harmonies of Haeven and Earth, 82. o.) 
45 Vö. Giacomo Filoramo, A gnoszticizmus története, Dobolán Katalin fordítása, Paulus Hungarus/Kairosz, 2000, 
5-18. o. 
46 „Jajong a teremtmény: az óra órát szül, a nap napot szül, a hónapok hónapokat hoznak, s fordulnak az idők 
időket követvén” — olvassuk a Háromalakú Protanoia gnosztikus tanításában. (Filoramo, i.m., 289. o.) 
47 Ennek valójában nem mond ellent Filoramo elemzése sem, amikor a gnosztikusok eszkatológiáját tematizálja, 
hiszen előadásában is hangsúlyozza, hogy jóllehet „a történeti kontinuumot megtörő vertikális dimenzió 
privilegizálása egyoldalú lenne”, mindazonáltal a gnosztikusok ideje „par excellence mitikus idő”, amelyben 
arkhé és thelosz egybeesik. (Filoramo, A gnoszticizmus története, 289-290. o.) 
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(Bergyajev) – úgy is, mint az egymást váltó aión-ok apokaliptikus doktrinájáról – de 

hozzátéve, hogy a visszatérés lehetősége apály idején is adott, még ha jelentős ugrást 

követel is. A történelem pozitív fogalma itt a metafizika felszínére száműzetik, ami 

végső soron „olyan történelemértelmezéshez vezet, amelyben az minden belső 

értelmet nélkülöző külső jelenségek kapcsolataként szerepel.”48 Ebben az értelemben a 

visszatérés fogalma ellentmondásossá válik: lehet-e ott visszatérni, ahol nincs 

történésfolyamat? Visszatérés helyett tehát sok szempontból indokoltabb kilépést 

mondani – kilépést az időből, ami egyúttal belezuhanás abba az örvénybe, ami az idő 

„előttese”, s amiből az idő kiömlik. 

Az optimista és utópikus fejlődéshittel kapcsolatban felvetett erős kritikai 

hangvétel, a létfeledtség állapotának regisztrálása mindenképpen rokonnak láttatja 

ugyan e koncepciót a filozófiai hermeneutika gondolkodásával,49 ám valójában kevés 

köze van hozzá, hiszen a történetiség fogalmának kezelése majdhogynem az 

ellenkezőjébe fordul itt. Mert e megközelítés úgyszólván fölszámolja a „művészet 

történetét” mint értelmes szóösszetételt, s az egyetlen releváns vonatkozásnak a 

Forráshoz való ezoterikus és exkluzív viszonyt teszi meg — eltekintve ezzel a 

művészet hagyománytörténeti dialogicitásától, az értelmezések és átértelmezések, 

írások és felülírások egymás szavába vágó konverzációjától, s – hogy egy Balassa 

Pétertől kölcsönzött megvilágító kifejezéssel éljünk – egészében eltekintve a művészet 

törésfolyamatokként való értelmezésétől.50  

                                                 
48 Bergyajev, i.m., 27. o. 
49 A kultúrakritikát vö. Martin Heidegger, Levél a humanizmusról, Bacsó Béla fordítása, in uő., „…költőien 
lakozik az ember…”, 117-171. o. A gnózis iránti érdeklődés egyébként a legnyilvánvalóbban van jelen 
Heidegger egyik fontos tanítványa, Hans Jonas életművében (Gnosis und Spätantiker Geist, I, Die mythologische 
Gnosis, 1934).  
     Ókori és modern gnózis párhuzamáról és különbségéről szólva Filoramo sokkal inkább a felejtés, mint a 
megőrzés aspektusát hangoztatja, sőt szerinte a gnózis modern változatának alakulásában talán éppen ez a 
gnoszticizmus történetiségére vonatkozó felejtés kap vezető szerepet. vö. Filoramo, i.m., A gnózis és a modern 
kultúra, 5-18. o. 
50 Balassa Péter, Törésfolyamatok, Csokonai Kiadó, 2001, különösen 125-130. o. (A tanítvány hermeneutikája) 
     A zenei visszatérés-elmélet – eme a-historikus gnózis – sajátos, szekularizált változata az a jelenség, amit 
legújabb zenetörténetünkben a „historikus mozgalom” elnevezéssel szokás illetni, s amely meglehetősen téves 
módon kötődik reflexszerűen Nikolaus Harnoncourt személyéhez. (Vö. Dolinszky Miklós fejtegetéseit, melyek 
meggyőzően bizonyítják, hogy Harnoncourt jóformán nemhogy e mozgalom pápájának nem tekinthető, de 
tulajdonképpeni tevékenysége valójában oppozícióban áll azzal. Nikolaus Harnoncourt, Zene mint párbeszéd, 
Dolinszky Miklós fordítása, Európa, 2002; Dolinszky utószava: Harnoncourt antihistorizmusa, 375-389. o.) 
     Az „Urtext mítoszában” fogant (vö. Dolinszky Miklós, Az Urtext mítosza, in Muzsika, 1994/10, 14-19. o.), a 
„hiteles” rekonstrukció titkos tudásába való beavatással kecsegtető elképzelés és maga a mozgalom valójában a 
visszatérés-elmélet már-már karikaturisztikus, bár a tragikum elemeit sem nélkülöző megvalósulását példázza, 
hiszen a tudománytól megirigyelt objektivitás reményében ténykedő pozitivista művészettörténet fogalmának 
megőrzése kedvéért a faktikusan értett interpretáció-történetet áldozná föl, nem számolva azzal, hogy ez esetben 
éppen saját létét: az interpretációt kockáztatja. Az a tény, hogy a historikus mozgalom mégis számos kiemelkedő 
muzsikussal és felbecsülhetetlen értékű hozzájárulásokkal (elfeledett szerzők és művek felfedezésével) 
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A művészet mint visszatérés hipotézise a progressziós elmélettől átvett, ki-

belélegzésről, sűrűsödésről-lebomlásról szóló narratívát „tetszés szerint” átfordítja 

vagy átértelmezi. Eleve számtalan változatának végiggondolása lehetetlen, de már 

csak azért is szükségtelen, mert további gondolatmenetünk szempontjából számunkra 

most csak az a meglehetősen karakteres variánsa lesz érdekes, amelyben a komplex, a 

sokdimenziós és a bonyolult a manírosnak, az üresnek, a „barokknak”, a 

cikornyásnak, a forma puszta önreflexiójának válik szinonimájává. Bonyolultság, 

amely nélkülöz minden lényegszerűt, avagy amelyben elvész a lényeg. 

Ezzel állna szemben az „igazi” művészetben megtörténő esszencialitás, a tiszta 

egyszerűség, az ősi erő és a spiritualitás eszméje. Mindaz tehát, ami az aranykori 

emlékét őrzi, sőt titokzatos módon jelenvalóvá is teszi, tehát nem pusztán 

nosztalgikus.51 E naratíva felől természetesen lehetséges – sőt, úgyszólván 

szükségszerű –, hogy a művészet tele van / tele legyen olyan „üres” vagy 

„nárcisztikus” művekkel, mint Csajkovszkij balettjei, Saint-Saëns szimfóniái, Paganini 

etűdjei, Liszt rapszódiái, stb.,52 vagy hogy az előadóművészet gyakorlatában 

                                                                                                                                                         
gazdagította közelmúltunk zenekultúráját, még éppenséggel nem igazolja a historizmus elméleti életképességét. 
Hiszen az a figyelemre méltó művészet, amit Harnoncourt és legkiválóbb kollégái révén ismerhettünk meg a 20. 
század utolsó harmadában, sokkal inkább tekinthető a hagyomány hermeneutikus destrukciójának, az 
interpretáció tétjét visszanyerő megtisztításának, semmint a historikus elméletek igazolásának. 
 
51 A korai tizenkéthangúság különös, ma már ritkán emlegetett teoretikusa, Josef Matthias Hauer (1883-1959) – 
aki 1920-ban elsőként kezdeményezi a dodekafóniát mint zeneszerzés-technikai tant Vom Wesen des 
Musikalischen c. művében – egyfajta neoplatonikus dualitást állapít meg a zene szellemi realitása és anyagi 
dimenziója között. E dualitás olyan dialektikát takar, amelyben bár az anyagi dimenzió mindig meg kell 
maradjon a közvetítésben, ám (a dodekafon zenében) lehetséges az anyagiság minimalizálása a szellemi pólus 
javára. Hauer elgondolásában (ha nem is explicite, hiszen ő kifejezetten az akusztikára és a poétikára utal) a 
kulcspont végül is a befogadásé, amely, ha helyes, ha a zene spiritualitásával tisztában lévő elméletet (ortho-
logos) és értő hallgatást aktivizál, akkor mintegy megválthatja az anyagi közvetítettségben minduntalan 
alterálódott és tökéletlenné vált zenei gesztust. Hauer így jellemzően leértékeli a virtuozitást, és még Schönberg 
Klangfarbenmelodie-jét is, mint a spirituális dekódolástól elvonó gyakorlatokat. Schönberg és Hauer – jól látható 
idegenkedésük ellenére – semmiképp sem mondhatók minden tekintetben ellenfeleknek, hiszen például a 
komponálás misztikus teremtés-felfogását Schönberg teljességgel osztja. Másfelől viszont teoretikus 
elgondolásaik (különösen Schönbergé) nemcsak az itt előadott visszatérés-elmélet képviselőinek, hanem az 
evolúciós modell alkalmazóinak is láttatja mindkettejüket – amennyiben a kromaticizmus következetes 
radikalizálásának útját a modernség szükségszerű progressziójának mesternarratívájában gondolják el. 
(részletesebben lásd. John Covach, Twelve-tone theory, in The Cambridge History of Western Music Theory, 
603-627. o.)  
52 E sor szinte végtelenül meghosszabbítható, hiszen nem arról van szó, hogy egységes, konszenzuális modellek 
szerint rendeződne, hanem jellemző módon individuális, szubkulturális, elitista nézőpontokból, melyek a 
legkiszámíthatatlanabb elvárások mentén konstruálják meg a maguk kánonjait. Csak ezt szem előtt tartva érthető, 
miként lehet az, hogy egy Mozart vagy a kései Beethoven egyaránt lehet a művészet fokozhatatlan 
spiritualitásának, az „akarat nyelvének” organonja, s egy másfajta gnózis felől viszont (pl. Gould) a 
színpadiasság és mesterkéltség nevetséges típuspéldája. Schopenhauer például az egyik oldalon Beethovent 
ünnepli, másfelől Haydnt kárhoztatja az Évszakokért, mint gyarló mimetikus művészetet, mely a zene valódi 
lehetőségeit, tárgynélküli közvetlen metafizikai jelentőségét elvéti (Arthur Schopenhauer, A világ mint akarat és 
képzet, Tandori Ágnes és Tandori Dezső fordítása, Osiris, 2002, 324. o.)  
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akadálytalanul folytassa rémuralmát egy „semmit sem értő”, szépelgő muzikalitás; ám 

mindez csak a felszín, a „lényeg” a búvópatakként fel-feltörő, a szellemi „dagályának” 

idején pedig egyenesen eszkalálódó voltaképpeni, spirituális és esszenciális művészet 

ténye.53 Ami e koncepciót a heideggeri hermeneutikus filozófiától elhatárolja, az nem 

más, mint az „alaptalan alap” gondolatának összeférhetetlensége az alapot a gnózis 

mysterion-jában előtalálni vélő gondolkodással,54 s éppígy az ideák ideájára alapozó 

platóni eredetű metafizikával, a mindenkori historizmusok kenyéradójával.55

A művészet progressziójának elméletét tehát (akárcsak a hanyatlás-tant), mint 

láttuk, nem kell elvetnie ezen kifordított elgondolásnak, sőt egészében meg is tarthatja 

— átértelmezve: a művészet története mint a művészet technikáinak fejlődése. Az ilyen 

értelmű fejlődést evidens módon elfogadja mind a zene, mind a festészet, mind az 

építészet, mind a kevert művészetek területén. Ám ez kizárólagosan külsődleges, a 

művészet gnosztikus lényegét és lehetőségeit nem érintő fejlődés, s bár adott esetben 

(például a technicizmus vagy a művészet mint termelés eszkalálódásának idején) 

kétségkívül a művészet önnönmagához való visszatalálásának legnagyobb ellenereje,  

másrészt viszont, áttételesen: a visszatérés esetében, komoly inspirálója is a puszta 

tekhné megtagadása értelmében. A visszatérés-elmélet szóba hozott esszencialista 

verziója ugyanis – a maga gnosztikus gyökerű dualizmusát meg nem tagadva – 

egyértelműen elválasztja egymástól a poiésziszt és a tekhnét. Innen nézve a művészet 

történetét, azt láthatjuk, hogy az elsődleges (és persze tudjuk: hamis) progresszióban, 

mintegy az árral szemben úszva jelenik meg a valóságos (ám időn kívüli) történet: az 
                                                                                                                                                         
     Hamvas Béla – szintén metafizikai megfontolásokra hivatkozva („Ha valaki a végső elvekkel nincs tisztában, 
tulajdonképpen nem is tudhatja, mit akar.” A kétzongorás szonáta, in uő., Patmosz I, 339. o.) – még inkább 
karakteres és sommás módon fejezi ki elutasítását azok irányában, akik megítélése szerint üres virtuozitást, 
indokolatlan infantilizmust, bántó giccset hoztak a zeneművészet körébe: Schumannt, Wagnert, Lisztet, 
Debussyt, Sztravinszkijt. Néhány példa a Kétzongorás szonáta című írásból: „Schumannál a gyermekzene 
inkább egy tévesen értelmezett poiézisz álmodozása; Debussynél szalonforma.”; „Liszt művészete tükör előtt 
betanult művészet volt, mint Wagneré. Az egésznek a zenéhez alig van köze.”; „[…] Sztravinszkij […] nem a 
hiteles létezés oldalán áll, hanem a művészet örve alatt, a hatáskeltés virtuóz ismeretében, hibátlanul működő 
technikai tudással autoritárius hatalmat gyakorol.”, stb-stb (Patmosz I., 332-361. o.). Hangsúlyozandó: az itt 
felsorolt szerzők recepciótörténetében minden bizonnyal egytől egyig találhatunk olyan interpretációkat is 
(valójában ez a többség), melyek alkotásaikat a zeneművészet voltaképpeni ön-azonosságának csúcsára helyezik, 
legyen szó akár egy progresszióban gondolkodó zenetörténeti narratíváról, akár egy misztikus jellegű 
zenefilozófiai kinyilatkoztatásról.             
53 A görögségben a zene éthosz-elmélete felől (lásd. Zoltai, i.m., 23-34. o.) szintén nem tekintették a zene 
különféle megmutatkozásait egyaránt elfogadhatónak az ideák világában érdekelt theoros számára. Ilyen 
meggondolásból zárta ki például a hárfát és az auloszt (a lyra és kithara ellenében) ideális államából Platón. 
(Platón, Az állam, Jánosy István fordítása, Lazi Kiadó, 2001, 92-94. o.; vö. még Eric Csapo, The politics of the 
New Music, in Music and the Muses. The culture of ’Mousikē’ in the classical Athenian city, ed. Penelope 
Murray and Peter Wilson, Oxford University Press, 2004, 207-248. o.) 
54 Vö. Gianni Vattimo, A hermeneutika eredményei, Somlyó Bálint fordítása, in Athenaeum, I. kötet, 2. füzet, T-
Twins, 1992, 151-167. o. 
55 Fehér M. István, Martin Heidegger, Kossuth, 1984, 146-154. o. (A metafizika mint a lét története). 
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újraalapítások sora, ami mindig egyúttal a mindenkori tekhné ürességének, 

„Machenschaft”-jellegének (Heidegger) destrukciójával jár együtt.  

Az esszencialista művészetelmélet kánonjának egyik jellegzetes csoportja a 

redukciós poétikáké: burjánzó, körmondatos retorikát, az elemek bőségének 

összehangolt kezeléséből születő virtuozitást, próteuszi nyelvet e poétikákban hiába 

keresünk, helyüket a lakonikus kijelentés váltja fel, melynek egyszerűsége mindig 

visszafogottság, tisztasága mindig destrukció és desztilláció, tömörsége mindig 

lemondás eredménye. A redukciós poétikák által meghirdetett tabula rasák mindig az 

aktuális tekhné uralma ellen szólnak (és ebben az értelemben: magának az 

aktualitásnak az ellenében) a titkot előhívó poiészisz nevében. Amivel dolgoznak, az 

lehet akár hangsúlyozottan gyermekded, akár alpári is: a banális, az ócska, a kacat, a 

másoknak már nem kellő, a leegyszerűsített, a hétköznapi, a lim-lom, az utcán heverő, 

a selejtes; és főként: a kevés, a halk, az észrevétlen, vagy nehezen észrevehető. 

A redukció poétikája arra tesz kísérletet, hogy a művészetet 

tulajdonképpeniségébe állítsa vissza. De nem a kódrendszer megváltoztatásában látja a 

művészet önmagára találásának lehetőségét (és főként nem a művészet mint technikai 

progresszió ideájában érdekelt), hanem épp az ellenkezőjében: az érvényben lévő, 

vagy legalábbis valamely érvényesíthető kódrendszer eredendőbb, esszenciális 

használatában, illetve e kódrendszerre való eredendőbb rákérdezésben és 

ráhagyatkozásban, úgyszólván visszavezetve és visszaengedve azt kezdeti 

nyelviségébe – meghatározó gnosztikus hangoltsága esetén éppen e visszavezetéstől 

várva az alaphoz való visszatérés lehetőségét.  

Az efféle visszatérés sohasem egy jól ismert útvonalra való ráállás, sohasem 

egyszerű hazaút (még ha a „vissza a gyökerekhez” illuzórikus hitében születik is meg 

ezen útra térés), hanem a komplexet már bezáródó komplexumnak (komplexusnak), 

bejárhatatlan labirintusnak, Tandorival szólva: „körbeforgatott útjelzőtáblák”-nak látó 

értelemvesztettség állapotában ösvényt kereső tájékozódás igénye, halvány vagy 

éppen vérmes reménye. (És ez utóbbi megkülönböztetés megint csak az adott poétika 

misztikus-metafizikus hangoltságának mértékétől függ). A redukció ösvénye – bár a 

tekhné ellenében határozza meg önmagát – nem más, mint művi léptékváltás, s 

ennyiben nemcsak szellemi, de technikai értelemben is expedíció.56  

                                                 
56 Pilinszkyt idézve: „az írás nem konyhakertészet, hanem expedíció.” (Egy lírikus naplójából, in Új Ember, 
1965, November 7.) 
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A tekhné eltávolításának elvi meddősége kapcsán megint csak azt kell 

hangsúlyoznunk: e második modell, a visszatérés alakzata a maga modern 

változatában (ahogy az például Hauernél tűnik elő) nagyrészt az elsőnek, a 

progressziósnak köszönheti létét, jószerivel amaz reflexiójaként és interpretációjaként 

értelmezhető, így annak kritikáiban ennek is osztoznia kell.57 A hagyományos 

művészettörténet valódi alternatívájának semmiképp sem tekinthető, annak 

anomáliáira nem nyújt megoldást, bénultságaira nem kínál gyógyírt, mert azt 

egészében irrelevánsnak tekinti, anélkül, hogy eszközeit ténylegesen nélkülözni tudná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 pl. Gianni Vattimo, A múzeum a posztmodern korban, Karádi Éva fordítása, in Lettre International, 1998/nyár. 
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I. 2.  Az „új egyszerűség” címszava és a modern zene reduktív tendenciái 

 

„Csak aminek nincs történelme, az definiálható” 

(Nietzsche) 

 

 

 Amennyiben a kutatás már a kezdet kezdetén be kell, hogy jelentse: nézőpontja 

heterogén eljárásmódok (a művészettörténet és a tipológia) között ingázik, annyiban e 

bevallott és világosan kivehető ingázás tagadhatatlanul valódi ingadozást, dilemmát takar: a 

művészettörténetbe vetett bizalom hiányát és a tipológia alapját nyújtó logika 

magabiztosságának kétségességét egyaránt. Mindennek meg is lesz a következménye: 

 (1.) Művészettörténetileg tekintve a kutatás végeztével egy „elvileg” jól behatárolható 

kulturális terület teljesítményeinek feldolgozása (mint „elvileg” megint csak jól definiálható 

feladat) lényegében elvégzetlen marad. Ebből a szempontból a jelen disszertáció legjobb 

esetben is csak félmunkát végez, hiszen meg sem próbálja a valamikori szovjet birodalom és 

érdekszférája nem-hivatalos/félhivatalos zeneszerzéséről a lehetőségek szerinti legteljesebb 

képet adni;58 (és végképp nem ígér maradéktalan áttekintést mindarról, amibe pedig menet 

közben nagyon is belekeveredik: a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes évek nyugati 

zeneszerzése, végeredményben pedig az elmúlt két évszázad európai zenéjének egésze). 

(2.) De tipológiaként sem ér célhoz, midőn összekapcsol olyan életműveket (a kései 

Liszt, Satie, Ives, Nono, Kurtág, Kancheli. Szilvesztrov és Górecki életművét), amelyek 

semmiképpen sem valamely hatástörténeti szükségszerűségtől hajtva, hanem értelmezői 

analógiák mentén kapcsolódnak össze. Az analógiák tisztázatlanságának felmerülő vádjai, 

valamint az értelmet végső soron elorzó parttalan kiáradásuk elől az interpretáció megint csak 

a történeti vonatkozások hangsúlyozása felé tud menekülni, s a művészettörténet részleges 

visszahívása révén kívánja partjai közé szorítani áradásukat. E kettős, ingadozó megközelítés 

a kultúra (és benne a zeneszerzés) jelenkori helyzetében – amelyre az „új áttekinthetetlenség” 

(Habermas) és az „anything goes” (Feyerabend) kifejezések egyaránt jól világítnak rá – maga 

is csak kettős, ingadozó definíciókat (vagy inkább: dilemmákat) képes kitermelni, pontosan 

olyanokat, mint amilyen a kutatási témánk kapcsán a közelmúlt némely értelmezője révén már 

                                                 
58 Ilyen igényeket jobban – ám korántsem teljesen – elégít ki az Underground music from the former USSR című 
kötet (ed. Valeria Tsenova, transl. Romela Kohanovskaya, Harwood Academic Publishers, 1997.); lásd. még 
Sowjetische Musik im Licht der Perestroika, hrsg. Hermann Danuser, Hannelore Gerlach und Jürgen Köchel, 
Laaber-Verlag, 1990; Soviet music and society under Lenin and Stalin: the baton and sickle, ed. Neil Edmunds, 
RoutledgeCurzon, 2004.   
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megalkotott új egyszerűség terminus,59 ami különböző jelentésirányok között lebegve afféle 

zsurnalisztikus fordulatként ragadt bele a tudományos közbeszédbe is. 

 Az új egyszerűség címszava – nagyon jellemző módon – kiváló példája a kortárs zene 

interpretálására vállalkozó jelenlegi diskurzusok heterofóniájának, minthogy maga a terminus 

jó néhány parallel, közelmúltbeli poétikai tendencia megnevezésére és e tendenciákat tárgyaló 

diskurzusok vezérfogalmának rangjára tart igényt: többek között olyanokra, mint  

 

(1.) Neue Einfachheit, Neue Faßlichkeit: a Wolfgang Rihm (*1952), Hans-

Jürgen von Bose (*1953), Wolfgang von Schweinitz (*1953), Detlev Müller-Siemens 

(*1957) és néhány további, a generációjukhoz tartozó német zeneszerző 70-es évek 

közepén kezdeményezett poétikai törekvései, amely törekvések alapvetően a 

darmstadti zene intellektuális túlterheltségének felülbírálataként értelmezhetőek, s 

közvetlen inspirációikat olyan komponisták munkásságából merítették, mint Allan 

Pettersson vagy Hans Otte;60  

(2.) New Simplicity: a második világháború utáni kontinentális avantgárdra a 

60-as évek végétől mind határozottabban reagáló dán zenei megújulás képviselői, 

elsősorban a 30-as nemzedékből: Pelle Gudmundsen-Holmgreen (*1932), Ib Norholm 

(*1931), Ole Buck (*1945); valamint tanítványaik: Hans Abrahamsen (*1952), Karl 

Aage Rasmussen (*1947) és Poul Ruders (*1949).61

(3.) New Simplicity: Az amerikai minimalizmus egyik ágának alkalmanként 

szintén ezt az elnevezést kínálják fel: különösen Kernis, Corigliano, Adams 

munkásságának vonatkozásában.62

(4.) New Simplicity: olyan, csak a 80-es, 90-es években felfedezett ex-szovjet 

alkotók poétikáinak utólagos definiálása és társítása, mint amilyen Arvo Pärté, Henryk 

Góreckié, Giya Kanchelié, Avet Terterjané, Valentyin Szilvesztrové, Alexander 

                                                 
59 Álljon itt találomra néhány locus, amelyek a legkevésbé sem nyújtják koherens képét a new simplicity/Neue 
Einfachheit témájának: Josiah Fisk, The New Simplicity: The Music of Górecki, Tavener and Pärt, in Hudson 
Review 47, (Autumn 1994), 394-412. o; Frank Hentschel, Wie neu war die „Neue Einfachheit”?, in Acta 
Musicologica, 2006/1, 111-131. o.; Vladimir Martynov, Das Ende der Zeit der Komponisten, 2001, 
http://www.hg11.com/musikgeschichte/index.html; 
60 A német „új egyszerűség” vonatkozásában a legfontosabb publikáció az alábbi tanulmánykötet: Otto 
Kolleritsch (ed.), Zur Neuen Einfachheit in der Musik, Universal Edition, 1981. 
61 Erling Kullberg, Det Andet Oprør, om Reaktionen mod modernismen, in Caecelia, vol. 1, Århus University, 
1991, 57-96. o.; Jens Brincken, Contemporary Danish Music 1950-2000, transl. James Manley, Dansk Musik 
Informations Center, 2000. 
62 Vö. Andrew Freund, The New Simplicity, in The OriginArts Music Journal, 2000-2001, 
http://www.originarts.com/journal/simplicity.html
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Knajfelé, Georgs Pelecisé, Peteris Vasksé, Alexander Vusztyiné, Faradj Karajevé, 

Alexandre Rabinovitch-Barakovskyé, Vlagyimir Martinové, stb.63  

 

E különféle – valós vagy kreált – poétikai tendenciákban elsősorban csak az a közös 

elem, hogy vonatkozásukban újra és újra az új egyszerűség kitétel bukkan fel, ám egységes 

interpretációjukkal mind ez ideig senki sem próbálkozott. Számomra sem ebben áll a feladat, 

sokkal inkább az értelmezés munkáját oly könnyedén elintéző terminus kritikájában és 

dekonstrukciójában.       

 A kifejezés ugyanis két, sokatmondóan heterogén fogalom alkalmi párosa: „új” – ez 

valami régivel szembeállított, valami réginek az elutasítása és egy másik régiségnek a 

megújítása, valami egyszer-már-voltnak a visszatérése, eredeti vagy éppen merőben 

megváltozott formában, mégis: valami folytonosság, vagy legalább folytathatóság 

felrajzolása, magának a történelem távlatának megnyitása, egy történeti kontextus kötelező 

erőre emelése, amely kontextus nemcsak az elévülés, hanem a megújulás lehetőségfeltétele és 

garanciája is egyben. Ezzel szemben az „egyszerűség” önmagában mintha semmiféle 

történeti kontextust nem igényelne. Ehelyett a tisztán logikai, illetve a tipologikus definiálás 

számára kínálja magát, még akkor is, ha mineműsége épp a definiáló logika elérhetetlen 

transzcendentális alapjának bizonyul is.64 És végül a kettő együttese: új egyszerűség – valami 

régi, „aranykori”, elveszett érték visszajövetele, a görögös egyszerűség vagy a tiszta 

vallásosság helyreállítása, a neoprimitív dionüszoszi dühöngésével szemben az apollóni 

tisztaság visszatérése, vagy talán maga a rousseau-i értelemben vett történelem-előttiség.65  

Ha van is némi költőiség az új egyszerűség e víziójában, és még ha maguk a 

zeneszerzők is ellenjegyzik azt nyilatkozataik vagy önmaguk nyilvános inszcenírozása révén, 

látnunk kell, hogy ez a koncepció annak az erősen kétes értékű modellnek az iskolapéldája, 

amelyet az első exkurzusban a művészet gnosztikus színezetű és lényegileg történetietlen 

visszatéréses elgondolásaként írtunk le. Itt újfent a technika aspektusa az az elem, amelynek 

vonatkozásában a koncepció a legmélyebben félreismeri önmagát: a tekhné-től való 

tartózkodás eszméje ugyanis egy a legfelületesebb (statisztikai) értelemben vett technikai 

momentum fetisizálásával karöltve jelenik meg: ti. a partitúra-bejegyzések, a 
                                                 
63 Most csak az új egyszerűség néhány zenei megjelenésére tértünk ki, egy szélesebb olvasatban azonban a 
képzőművészet, az irodalom, a design, az életmód-kultúra, valamint a belsőépítészet new simplicity név alatt futó 
tendenciáit is épp ilyen joggal fontolóra vehetnénk.   
64 Vö. Surányi László, Metaaxiomatikai problémák, Typotex, 1997, kül. 7-45. o. 
65 Ilyennek hallotta 1988-ban, Leningrádban Kancheli Bright Sorrow című alkotását John Cage is, aki a nyugati 
zeneszerzők közül az elsők között méltatta grúz kollégáját. A szóban forgó darabban az „ártatlanság” művét, a 
„technológia hiányát” üdvözölte. (Ivan Moody, Giya Kancheli: an Introduction to his Music, in Tempo, 
1990/173, 49-51. o.) 

 20



„hangmennyiség” alacsony számával. Könnyen belátható, az új egyszerűség efféle 

koncepciója sokkal kevesebbet ad annál, mint amennyit ígér, nem csoda hát, ha a 

továbbiakban nem az Aranykorba, csupán a 19. századba térünk majd vissza, ahhoz a 

(művészettörténetek által többnyire elhallgatott) tradíció-eseményhez, amelyben a modern 

európai zeneművészet poétikájában bekövetkezett paralízissel kell szembenéznünk, amit a 

bénultság poétikájának hívunk majd.  

Ám egyelőre maradjunk a hetvenes-nyolcvanas éveknél, s ragadjuk meg azt az elemet, 

amelyet az új egyszerűség diskurzusából saját céljainkra ténylegesen hasznosíthatunk: ez 

pedig nem más, mint a redukció mozzanata. Különösen a szóban forgó időszak kelet-európai 

repertoárjában találkozunk olyan redukcióval, amely szívesen kapcsolódik össze azzal a 

gondolattal, hogy „ami megmarad valamiből, az a leginkább rezisztens, ellenálló rész”,66 talán 

maga az esszencia. Bár a redukció ezen elgondolása megfelelni látszik azzal az elképzeléssel, 

amit a művészet visszatéréses elméletének neveztünk, a megfelelés azonban többnyire csak 

látszólagos. Mert ez a visszatérés semmiképp sem akaratlagos, semmiképp sem az analitikus 

újraalapozás eszköze, hanem egyfajta „maradvány-művészet”, amnéziás és beszédképtelen 

musica paralitica, amely úgy áll elő, mint valamiféle kikényszerített poétikai esemény. Nem 

ön-lebénítás, hanem valódi bénultság. Éppen úgy nem-intencionált, mint ahogy az 

autóbalesetben lebénult ember részleges „visszatérése” a gyerek- vagy csecsemőkorba sem 

lehet szándékolt. Vagy ahogyan az aggkor fokozatos visszatérése a kezdeti 

kiszolgáltatottsághoz sem akaratlagos. 

A traumatikus és alkonyi „maradvány-művészet” a rábízás gesztusából él, abban az 

értelemben, ahogyan arról a Heideggert követő Gianni Vattimo beszélt, hozzátéve, hogy a 

modern művészet mozgásterét mindinkább az utópia, a giccs és a hallgatás/megvonás 

hármasa jelöli ki.67 E paralizáló háromszögben a zenei tapasztalatot mindinkább a csend és az 

ellipszis mozzanta övezi. A csend persze nem csak a némaság csendje, hanem a figyelemé és 

a bámulásé is; mint ahogy az ellipszis sem csak a hang ellipszise, hanem a jelentésé és az 

értelemé is.68 A paralízis poétikája egyfelől az öröklött zenei retorika kimerülésének 

felmutatásából, másfelől a preskriptív (értelem)konstrukciók kommunikatív 

                                                 
66 Jean-Luc Nancy, Ami a művészetből megmarad, Házas Nikoletta fordítása, in Változó művészetfogalom, szerk. 
Házas Nikoletta, Kijárat Kiadó, 2001, 21. o. 
67 Vattimo, A művészet halála vagy alkonya (1980), Király Erzsébet fordítása, in Az esztétika vége – vagy se 
vége, se hossza?, szerk. Bacsó Béla, Ikon, 1995, 13-26. o. 
68 Vö. Susan Sontag, A csönd esztétikája (1967), Várady Szabolcs fordítása, in uő., A pusztulás képei, Európa 
Könyvkiadó, 1972, 5-43. o. 
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működésképtelenségével való szembenézés szituációjából nő ki.69 A redukció útjai egyre 

kevésbé hasonlítanak a 20. század első felében egymást váltó izmusok „szokásos” 

működésrendjéhez: nincs programnyilatkozat, nincsenek formális csoportok, nincs társadalmi 

szerepvállalás, s persze végképp nincs művészettörténeti vízió – mint ahogy az avantgárd 

számára még világosan volt. A cohors képzete helyett a kórteremé tűnik megfelelőbbnek, 

amelyben a művészek a legkülönbözőbb nyavajákkal fekszenek, s redukált „csend-

művészetük” éppúgy nem mutat egységes kórképet, mint ahogy homogenitásról az új 

egyszerűség jelensége(i) kapcsán sem tudtunk beszélni.  

A 20. századi zenei redukció témájával visszatérően foglalkozó német zenetudós-

komponista, Michael Denhoff két, egymással nem szükségszerűen összefüggő tendenciát 

különít el: egyfelől azt, amelyet a koncentráció vagy a sűrítés esztétikájának hívhatnánk; 

másfelől pedig azt, amelyet Denhoff a nyomatékos egyszerűsítés provokatív esztétikájaként 

mutat be. Egyszerűség mint egyszerűség.70  

Sok tekintetben vitatható lenne, ám módszertanilag mégis hasznosnak – 

gondolatmenetünk szempontjából pedig egyenesen modellértékűnek – bizonyul az a döntés, 

ahogyan Denhoff a két reduktív tendencia forrásaként egy-egy alapító mestert emel ki: a kései 

Lisztet a reduktív leszűrés esztétikájának kezdeményezőjeként láttatja; Erik Satie-t pedig a 

„rettenthetetlen szimplifikáció” – és az ezzel kéz a kézben járó talányos mélyértelműség és 

irónia – gyakorlatának iniciátoraként. (A II. 2. fejezetben amellett fogok érvelni, hogy amit 

Denhoff Lisztnél koncentrációként érzékel, az éppannyira értelmezhető a szerzőiség 

művészetontológiai válságaként, egyfajta „negatív poétikaként” is; a II. 3. fejezetben pedig 

Satie kapcsán a szimplifikáció aspektusa helyett magam inkább a művészetakarás alapelvévé 

emelt éretlenséget és kísérletiséget fogom hangsúlyozni.)  

  Schönberg felől tekintve vissza Liszt kései zongoradarabjaira Denhoff maga sem 

kerülheti el, hogy fel ne vesse a kérdést: vajon Liszt kései művészetének koncentráltságát, 

radikális ökonómiáját az új bécsi iskola (például a Sechs kleine Klavierstücke op. 11 vagy a 

weberni Streichquartett op. 28) laborátori gyakorlataként, tehát egy analitikusan felépítendő 

komplex zenei rendszer pionírtevékenységeként kellene-e értelmeznünk, vagy inkább 

                                                 
69 Vö. Carl Dahlhaus, Über Sinn und Sinnlosigkeit in der Musik, in Die Musik der sechziger Jahre, hrsg. Rudolf 
Stephan, Schott, 1972, 90-99. o.; magyarul: Értelem és értelemnélküliség a zenében, Csobó Péter fordítása, 
kézirat. 
70 Michael Denhoff, Der kleine Unterschied, Komponieren mit wenig Material, Vortrag am 14. 02. 2004 in 
Würzburg, beim Workshop-Tag „reduziert – komponiert” im St. Burkardus-Haus, 
http://www.denhoff.de/reduktioninmusik.htm; továbbá uő., Einfach, minimal, simpel. Über die Reduzierung der 
kompositorischen Mittel, Vortrag, Hamburg, 1994, http://www.denhoff.de/einfachminimal.htm. 
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hermetikus romokat lássunk bennük? Hogy tehát a kései Liszt hírhedt „csontzenéje” vajon az 

inak és a hús vitalitásának előttese-e vagy halálon túli maradéka?  

Ahogyan a Denhoff által elemzett két tendencia nem válik el élesen már a két alapító 

mester művészetének tekintetében sem, éppígy keveredik össze állandóan a redukció, a 

tömörség, a sűrítés, a rövidség, a csend és az ellipszis poétikai minősége egyfelől az esztétikai 

romosság és a maradványjelleg eszméjével, másfelől a megújító analízis, az utópia vagy a 

misztérium mozzanatával, harmadrészt pedig a giccs lehetőségével. Hiszen az 

egyszerűsítés/egyszerűség épp úgy lehet az újkori tudomány önkorlátozó viselkedésmintáját 

követő zenei laboratórium követelménye, mint ahogy a mysterion előhívásának technikája, 

vagy éppen a szomaesztétika, a zene nem-intellektuális szünergetikájának rehabilitálására tett 

kísérlet.71 És éppígy lehet a teoretikusan neutralizált giccs mechanikája is.  

Mindamellet a redukció és az elhallgatás nem csak az egyszerűség~komplexitás 

relációján belül értelmezhető, hanem úgy is, mint ami dinamizálja a szóban forgó dualitást. 

Az általunk javasolt paralízis-fogalom olyan átmeneti állapotra utal, amelynek egyszerűsége, 

redukált mivolta nem nyugszik meg önmagában, hanem állandóan egy be nem teljesülhető 

komplexitásra van vonatkoztatva. (Az utópia szempontjából a redukált mű a jövő vázlata, a 

hallgatás szempontjából a múlt maradványa, giccsként pedig az élettapasztalat teljességének 

síkmetszete.) A redukálódott és paralitikus egyszerűségben valamiképpen mindig felfedezhető 

lesz a Sok és a Teljes hiánya, s ez a hiány a komédia és a tragédia változó keverékeiként 

inszcenírozódik.    

A paralitikus zeneművészet egyik legfőbb mozzanata a szöveg, a nyelvi univerzumba 

ágyazott zene koncepciójának (re-)emancipálása – mintegy mankó gyanánt. De ne feledjük: a 

mankó, a fehér bot csak az egészségesnek pótszer, maskara, rossz ízű tréfa – a bénának 

transzparens eszköz, meghosszabbított végtag. Az abszolút zene eszméjével szemben a 

nyelviséget visszahívó zenepoétika nem ígér szemantikai bőséget, hanem éppen az ínség 

állapotáról tanúskodik. A verbalitás „protézisével” felszerelt poétikák vállalkozásai olyanok, 

mint amikor az afáziás megkísérel úrrá lenni nyelve, artikulációja bénultságán. Ez mindig 

valódi kísérlet – ebből a szemszögből a paralitikus zene szinte experimentálisnak is 

mondható. És az is, csakhogy a kísérletezés itt sosem kapcsolódik össze a pozitivitásba vetett 

naiv hittel, vagy a művészi tudatosság romantikus illúziójával. Gadamerrel szólva: az öntudat 

és a pozitivista tényfogalom illúzióival szemben a tradíció és „a nyelv köztes-világáról 

                                                 
71 Vö. Richard Shusterman, Pragmatikus esztétika, Kollár József fordítása, Kalligram, 2003, kül. 469-504. o. 
(Szomaesztétika: javaslat egy új diszciplínára) 
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bizonyosodik be, hogy ő a voltaképpeni dimenziója annak, ami adva van”72 – még akkor is, 

ha e nyelv romosnak és elsajátíthatatlannak bizonyul. A paralitikus zeneművészet a zenei 

logosz problematikáját úgy képes felmutatni, hogy közben nem választják le azt a logosz 

univerzálhermeneutikájáról. Úgy is fogalmazhatnánk: nemcsak zenei, de nyelvi 

érzékenységünket is érinti.73 S még ha érvényben is marad az abszolút zene hagyományától 

örökölt felfogás, tudniillik hogy a zene „a szavakon túl” van, ez még nem jelenti azt, hogy 

egyszersmind a logoszt, a nyelv világát ténylegesen túl is léphetné. Mert hiszen maga a nyelv 

sem merül ki pusztán a „szavak”-ban: „Das Wort ist nicht die Wörter” – ahogyan Gadamer 

mondja,74 világossá téve a hermeneutikát ért logocentrizmus-vádak tarthatatlanságát, hiszen 

hova is lenne „centrált” az a Szó, amely sem együtt, sem külön-külön nem azonosítható a 

szavakkal?   

Az a verbális fordulat, amely a 20. század utolsó harmadának kelet-európai zenéjét oly 

jellegzetessé teszi, elfordulást jelent a neo-avantgárd poétikákban még kísértő illúziótól, 

tudniillik, hogy a zene diszkrét és abszolút nyelv, és hogy határozottan van értelme az 

abszolút zene eszméjét felülvizsgálat nélkül fenntartani.75 Ebben a vonatkozásban a hang 

magábanvalóságának cage-i elgondolása jó szolgálatot tehetett a zene elhasznált 

retorizáltságának, értelmetlen ballasztjainak destrukciójában. Másrészről viszont a zene 

romantikus definíciójának, tudniillik hogy „szavak nélkül beszél”76 sajnálatos 

félreértelmezését szülte: a „szavak nélkül” kizárólagos hangsúlyozását a „beszél” ellenében.77 

Egy hermeneutikai gondolatkörben teljeséggel elfogadhatjuk a zene mint „szavak nélküli 

                                                 
72 Hans-Georg Gadamer, Szöveg és interpretáció, ford. Hévizi Ottó, in Szöveg és interpretáció, szerk. Bacsó 
Béla, Cserépfalvi, 1991, 23. o. 
73 Vö. Surányi László, Zene és megszólítás. Bevezetés, in Pannonhalmi Szemle 2006/1, 86-89. o. 
74 Hans-Georg Gadamer, A hallásról, Simon Attila fordítása, in VULGO, 2000/3-4-5., 25-30. o. 
75 Lásd. Carl Dahlhaus figyelmeztető hangütésű bevezetőjét, melyben a 20. századi koncertélet előzetes 
hermeneutikai nézőpontjának bemutatásával indítja könyve gondolatmenetét. (Az abszolút zene mint esztétikai 
paradigma, in uő., Az abszolút zene eszméje, Zoltai Dénes fordítása, Typotex, 2004, 7-24. o.)  
76 Bár a barokk Affektenlehre valóban lényegi különbségeket mutat a korai romantikus nemzedék (Tieck, 
Wackenroder) (zenei) nyelvfelfogásával szemben; és amikor E. T. A. Hoffmann a szimfóniát „a hangszerek 
operájának” nevezi, világos, hogy ezt már nem mimetikus értelemben kell értenünk, ám a zene és reprezentáció 
összefonódásának elképzelése csak annyiban változik, hogy amíg korábban a zene a valamilyen-vonatkozásban-
máshogy-is-kimondható egyik orgánuma volt, addig a 18. század végétől egyre inkább a máshogy-már-ki-nem-
mondható mondásává válik. Ezzel a szólítással szemben mindinkább (de talán sohasem kizárólagosan) a 
kontempláció és az áhítat áll, semmint a (diszkurzív) megértés. Dahlhaus itt joggal figyelmeztet a nyelv és 
költészet / költőiség radikális megkülönböztetésére. (Dahlhaus, i.m., 73. o.)   
77 Érdemes itt Cage-ről megjegyezni, hogy a zenei hang magábanvalóságának eszméje korántsem volt mindig 
egyértelmű számára változatos művészi útja során. Leghíresebb műve, a 4’33” című darab valóban mintha a 
verbalitás teljes kiküszöbölésére törekedne, hiszen egy ilyen számsor a lemezeken az opus (nyelvileg artikulált) 
címe után szokott szerepelni, elgondolkodtató ugyanakkor, hogy eredetileg nem ez a számsor állt a cím helyén, 
hanem a következő felirat: „Silent prayer”. (vö. James Pritchett, The Music of John Cage, Cambridge University 
Press, 1993, 138. o.) Mindezzel arra szeretnék utalni, hogy Cage, Feldman és néhány további kollégájuk 
viszonya a hetvenes évek nyelvi fordulatának poétikáihoz a legkevésbé sem mondható esetlegesnek és 
felületinek. 
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beszéd”, Lieder ohne Worte definíciót, a felcsendülő zenei textus mint világot felnyitó 

mondás [Aussage] radikalitásának hangsúlyozásával78 — hozzátéve, hogy „az, amit adottnak 

nevezünk, nem választható le az interpretációról,”79 ami a zene esetében megkettőződik, s 

nem pusztán az előadás elsődleges interpretációjában áll, hanem a megértés áthághatatlan 

módon nyelvi aktusában is.80  

Néhány zeneszerző mintha explicit módon is erre a hermeneutikai tapasztalatra 

válaszolva állna elő a maga extramuzikalitásával, narrativitásával, nemcsak hangsúlyossá téve 

a művészet működésének és tapasztalatának alapvetően dialogikus természetét, hanem e 

dialogicitást magába a zene két eredeti összetevőjébe: a lyrába és lantba is bevonva. 

Usztvolszkaja Compositions I-III.-ja (1970-75), Schnebel Atemzügéje (1971), Kurtág 

Játékokja (1973-), Holliger Scardanelly-Zyklusa (1975-91), Jeney 12 Dala (1975-83), Pärt 

Sarah was ninety years old-ja (1976), Gubajdulina Introitus-a (1978), Nono Fragmente – 

Stille, an Diotima-ja (1979), Szilvesztrov Postludiumai (1981-92), Schnittke Brácsaversenye 

(1985), Górecki Kleines Requiem-je (1993), Kancheli Exil-je (1994), Lachenmann Gridoja 

(2001), Kagel blue’s blue-ja (1979), Sciarrino Infinito Neroja (1998) – jóllehet e művek egy 

része pusztán instrumentális – mind-mind a nyelv és a zene dialogikus viszonyát vetik föl, ha 

más-más hangsúlyokkal, más-más aspektusokból is.  

Ez a lista nemcsak az „új egyszerűség” akárhogyan is értett címkéjétől sodort 

bennünket máris messzire, hanem a hetvenes-nyolcvanas évek kelet-európai kontextusán is 

túlnyúlik. Különböző generációk és zeneszerzői iskolák nagyon eltérő késztetéseket követő 

alkotói és alkotásai kerülnek benne egymás mellé. Ha szigorúbb krono- és topológiai 

keretekre szorítkoznánk, s eztán kizárólag a kelet-európai zene 1930-as években született 

nemzedékét vennénk tekintetbe (akiknek életműve a hetvenes években lépett érettkorba, vagy 

ment át döntő fordulaton), még egyáltalán nem tárulna elénk koherensebb kép, s nem állna 

össze automatikusan egy azonosítható zeneszerzői irály prominenseinek tablója: Szofia 

Gubajdulina (*1931), Alfred Schnittke (1934-1998), Giya Kancheli (*1935), Alemdar 

Karamanov (*1934), Tigran Mansurjan (*1939), Borisz Tiscsenko (*1939), Vjacseszlav 

Artyomov (*1940), Arvo Pärt (*1935), Vytautas Barkauskas (*1931), Osvaldas Balakauskas 

(*1937), Bronius Kutavicius (*1932), Henryk Górecki (*1933), Woijcech Kilar (*1932), 

Krzysztof Penderecki (*1934), Marek Kopelent (*1932), Ladislav Kupkovič (*1936), Peter 

                                                 
78 Lásd. Gadamer, A szép aktualitása, 111-142. o., A szó igazságáról c. fejezetet (Poprády Judit fordítása). 
79 Gadamer, Szöveg és interpretáció, 24. o. 
80 Uo., 17. o. A zene „beszédességének” tárgyalására a közelmúltban teoretikus vénájú előadóművészek és a 
zenei szemiotika képviselői egyaránt vállalkoztak: különösen Nicolaus Harnoncourt, valamint Jean-Jacques 
Nattiez, Eero Tarasti, Kofi Agawu és Raymond Monelle neveit kell említenünk. 
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Kolman (*1937), Jozef Malovec (1933-1998), Durkó Zsolt (1934-1997), Bozay Attila (1939-

1999), Myriam Marbé (1931-1997), Cornel Taranu (*1934), Octavian Nemescu (*1940). Bő 

két tucat név: egy hosszan bővíthető ad hoc felsorolás, amelyet éppúgy nem zár össze 

valamilyen formaképző eszme, mint ahogy a fenti, amorf és látszólag széttartóbb lista sem 

bizonyul minden tekintetben heterogénnek.  

Sőt, az interpretációban megnyitható nem-nyilvánvaló illeszkedéseik lényegesebbnek 

bizonyulnak, mint a második felsorolás egzakt tényösszefüggései. Még akkor is, ha az első 

listában szereplő nevek és művek a zenetörténet általánosan elfogadott „rokonítási” 

szempontjainak egyike mentén sem tűnhetnek egy tőről fakadóknak. Ha van e poétikáknak 

kapcsolata, akkor az semmiképp sem az alkotó tevékenységének módja, az alkotás hasonlatos 

megvalósulása, a filológiailag lenyomozható elemek felől értendő. Virtuális közösségük 

semmiképp nem szándékolt, nem a „szerzői intenciók” eredményeinek találkozása. Ami 

közös bennük, az egy minden számba vehető aspektust (tehát stílust, idiómát, észjárást, 

formálást, stb.) megelőző prepozíció, eleve adott állapot, valahogy úgy, ahogy a Pilinszkytől 

származó mottónkban megidézett süketek, vakok, bénák és fogyatékosok létezésének eleve 

adott modalitása (normája) az antropológiai-szociológiai-közegészségügyi értelemben 

egyébként abnormitásnak számító státusz. „A művészetben a süketek hallanak, a vakok 

látnak, a bénák járnak, minden fogyatékosság teremtő és magasrendű erővé válhat” – mondja 

Pilinszky,81 amihez mi csak azt tesszük hozzá – néha kajánul, néha megindultan –, hogy a 

szóban forgó transzformáció (vagy transzfiguráció) korántsem törli el a süket süketségét, a 

vak vakságát, a béna bénaságát – épp ellenkezőleg: feledhetetlenné teszi azt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Pilinszky János, in: Látogatóban (Kortárs magyar írók vallomásai), szerk. Lengyel Péter, Gondolat, 1971, 
302. o. 
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 I. 3.  A kánon ínsége – az ínség kánonja 

 

„gyűjtőtábor   a körülhatárolt,  

bizonytalan formájú terület”  

(Pilinszky János: Költemény) 

 

 

 Miután mind történeti, mind tipológiai szempontból tettünk egy lépést témánk 

valamivel világosabb körvonalazásának irányába, térjünk most vissza a kutatás 

„episztemológiai alapjaihoz” – amelynek bizonytalanságai kapcsán korábban Nicholas 

Cookot idéztük82 –, s tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon mi lehet az egyesítő ereje ama 

ingadozásnak, amely az egyenként és együttvéve is kritika alá vont (ámde hatályon kívül nem 

helyezett) művészettörténeti és tipológiai megközelítés között terel bennünket ide, majd oda; s 

amely ingamozgástól, úgy tűnik, minden kritika ellenére sem szabadulhatunk. Hiszen sem a 

történeti, sem a tipológiai szempontot nem tudjuk felcserélni használhatóbbakkal, s egyáltalán 

nem tehetünk továbbra sem másként, mint hogy megkíséreljük egy adott, a történeti tudat 

felől beállított kulturális zóna és hagyomány-összefüggés teljesítményeit behatárolni. Ehhez a 

behatároláshoz azonban olyan elő-ítéleteket is játékba hozunk,83 amelyek nem a „tiszta 

történetiség” pozitivista diskurzusából, hanem az ízlés amahhoz képest heterogén, már csak a 

tekintély kitüntetett szerepe miatt is összeegyeztethetetlen kulturális gyakorlatából 

származnak. Újrafogalmazva a kérdést: mi lehet az az erő, amely képes arra, hogy a történeti 

és a művészetfilozófiai probléma között ingázó mozgást a maga pályáján megtartsa, s így 

egyfajta egyensúlyt teremtsen, amelyben sem a történeti sem az esztétikai tudat nem sajátítja 

ki magának a művészetet?  

Minden bizonnyal nem más ez, mint az interpretációs eljárás kezdetiségének-

kezdetlegességének fenntartása, ami még nem rendezkedett be és nem rendelte be az 

értelmezésre váró jelenségeket a tudás egy-egy régóta készen álló mezejébe: sem történeti, 

sem esztétikai szempontból. Tehát amely eljárás még nem látja előre önnön eredményeit, amit 

már csak bizonyos operációkat végrehajtva elő kell idézni, hanem amelyben a definíciós 

működés folytonosan visszaszorul a startvonalra, hiszen amikor újra és újra arról hoz döntést, 

hogy mi az, ami történetileg vagy logikailag-esztétikailag releváns, akkor ez csakis eseti és 

                                                 
82 vii. oldal 
83 Vö. Hans-Georg Gadamer, Igazság és módszer, Bonyhai Gábor fordítása, Osiris, 2003, 299-325. o. (A 
hermeneutikai kör és az előítéletek problémája. Az előítéletek mint a megértés feltételei) 
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időleges értelemben történik meg.84 A kezdetiség-kezdetlegesség állapotában még teljes 

közelségében és teljes feszültségében ott vibrál egy lényeges kettősség: a kezdet mint 

(történeti) forrás és a kezdet mint lényeg ellentéte.85 Teleológia és logika nemcsak 

támogatják, hanem ki is kezdik egymást a kezdet fogalmában, nekünk szegezve kérdést, hogy 

vajon azt kell-e inkább vizsgálni, amiből a jelenség származik, vagy azt, ami a jelenség 

télosza? 

A forrásnak és a lényegnek a kezdet fogalmában összegződő aporetikus alakzata 

jellemzi a művészet hagyományjellege és intertextualitása szempontjából elsődleges 

fontosságú kánon-fogalmat is. Ez utóbbi éppúgy ellentmondásos, mint amaz, hiszen (1.) 

egyszerre jelenti az adott kultúra lényegét, eredetiségét – és (2.) egyszerre nyújtja történeti 

alapját a kultúra tulajdonképpeni felépítményének (a kommentárok, interpretációk, 

margináliák, disputák és átértelmezések sokféle hüpoleptikus gyakorlatának), valamint éppígy 

kiindulási pontját a kultúra fenntartásának és fejlődésének.86 A kánon nemcsak az idő és a 

történelem „kövülete”, s eme kövület bebalzsamozása, hanem egyúttal a bebalzsamozás 

bebalzsamozásként való reprezentációja is, úgyszólván az idő és a történelem „kivétele”. S 

mint minden kivételezés esetében, itt sem csak az a kérdés, hogy kicsoda/micsoda eme 

kivételezés kivételezettje, hanem az is: kicsoda jogosult a kivételezésre, kinek van joga a 

balzsamozásra. 

Az ilyenfajta hetyke kérdezősködés nem lett volna mindig lehetséges. Ahhoz a 

helyzethez illik, amelyben a kultúra eredetiségét garantáló kánon és a kanonizáció hatalma 

egyre követhetetlenebbül oszlik meg a művészet mint piac intézményrendszere és 

gazdálkodási gyakorlata, valamint a műalkotás (önnön törékenységét is tanúsító) néma 

felszólítása között, amely nem balzsamozásra szólít, hanem eszköztelen megőrzésre.87 A 

műalkotás „eredetétől” mind távolabbra sodródó kanonizációs eljárások versus megőrzésre 

                                                 
84 Vö. György Péternek a posztmodern múzeum – mint a történetiség és az ízlés igényét egyszerre érvényre 
juttató intézmény – kultúradefiníciós működéséről tett észrevételeivel (Az eltörölt hely – a Múzeum, Magvető, 
2003). 
85 Vö. Gadamer, A filozófia kezdete, Hegyessy Mária fordítása, Osiris, 2000, 192-208. o. (A kezdet hermeneutikai 
megközelítése) 
86 A kánon problematikájával bensőséges viszonyt ápoló múzeumok a kiemelés és elhatárolás feladatával 
szembesülő muzsikus számára tanulságos párhuzamot kínálnak a lényeg, az alap, és a kiindulás 
ellentmondásokkal terhelt összefüggésrendszerére: „A múzeumok egyik elsődleges feladata a kommunikáció 
élénkítése. A mai impulzusok özönében egyre csökken a személyes emlékezet hatósugara. Nő az ismeretek, 
normák és tárgyak azon halmaza, amelyet kollektív intézmények őriznek meg és adnak tovább. Olyannyira 
kiszélesedik e kánonképző intézmények szerepe, hogy egyre inkább a jelenünket is rájuk bízzuk. Akkora a 
bizonytalanságunk, hogy mi az érték vagy egyáltalán mi marad meg a jelenünkből, hogy inkább azt is azonnal 
muzealizáljuk, mondván, majd a jövő eldönti, mi ebből a tartósan releváns.” (Ébli Gábor, Az antropologizált 
múzeum, Typotex, 2005, 62. o.)   
87 Vö. Martin Heidegger, A műalkotás eredete, Bacsó Béla fordítása, Európa Könyvkiadó, 1988, 90-119. o. (Az 
igazság és a művészet) 
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felszólító események (szótlan) dialógusának olyan megindító példáira ma már csak ritkán 

lelhetünk, mint amilyen az 1986-os „Mozart-űrhajó” volt – maga is egyszeriben tudományos-

technikai teljesítmény és művészetszerű performance –, amiről a meghökkentő szóösszetétel 

alkotója, Dolinszky Miklós azonos című könyvében így ír:88

„1986. augusztus …-án[*] az Amerikai Egyesült Államokban különösebb 
hírverés nélkül útjára bocsátottak egy űrhajót. Igaz, a szokásosnál nagyobb 
beharangozásra nem is volt szükség, hiszen az út tudományos szenzációt nem ígért. 
Különlegessége legfeljebb abban volt, hogy a járművet nem meghatározott haszon 
reményében lőtték fel, sőt irreverzibilis pályára állították annak biztos tudatában, 
hogy a Földre soha vissza nem tér. A pálya végtelenítését nem valamiféle 
kifogyhatatlan energiaforrás tette lehetővé, hanem az az egyszerű fizikai tény, hogy a 
gravitációmentes térben a mozgáshoz nem kell pótolni az energiát, mivel a mozgás 
mindaddig folyamatos, amíg a mozgó tárgy ellenállásba nem ütközik. Ehhez képest 
elhanyagolható újdonság, hogy a fedélzeten bizonyos oda nem illő objektumok is 
helyet foglaltak, a földi tárgyak egy sajátos fajtájából. Olyan tárgyak, amelyek 
eredetileg nem alkalmasak külső információknak sem felvevésére, sem továbbítására, 
így merőben haszontalannak látszanak a kozmoszban.    
 Az űrhajó tudniillik műalkotásokat szállított.” 

A jelenet egyik leginkább nyugtalanító momentuma az a körülmény, ahogy a 

tudomány egyszerre tart igényt a kanonizáció hatalmára, hideg páncélba balzsamozva éppen 

ezt és ezt (nem pedig azt és amazt) a műalkotást – és az irreverzibilis pályán egyszerre dobja 

oda a néma csillagoknak a kanonizáció szellemi tétjét (ráadásul azzal a gesztussal, hogy 

„egyszer és mindenkorra”): az (ön)identifikáció kihívását. 

„Mintha az önismeret most nyújtaná be a számlát a dicsőséges megismerésnek, 
amely hatalmas kölcsönt vett fel fedezet nélkül, elmulasztva az emberi eredetről való 
tudás meg- vagy visszaszerzését. Mondjátok meg, hogy kik vagyunk, mert mi már nem 
értjük magunkat. […] Máshol keressük eredetünket, de az űrhajó pályájának 
végtelensége épp arról tanúskodik, hogy már nem tudjuk, hol a máshol.” 

Visszakapcsolódva az imént már megidézett heideggeri gondolatmenethez, 

megállapíthatjuk, hogy amíg a (kanonikus) művészet megőrzése a megőrzőt állítja mintegy 

irreverzibilis pályára,89 addig a Mozart-űrhajó nem önmagunk megkockáztatásának 

projektuma, hanem legföljebb csak a műalkotást (pontosabban a műalkotás dologiságát) teszi 

kockára (olyannyira, hogy nem is számít már „meg-térülésére”): 
                                                 
88 Dolinszky Miklós, A Mozart-űrhajó, Jelenkor, 1999, 5-7. o. 
[*] Utóbb kiderült, az 1977-ben útjára indított Voyager I és II ún. „golden record”-járól van szó. 
Bővebben lásd. http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/goldenrec.html
89 „Az igazság működésbe-lépése bizonytalanságot teremt – mondja Heidegger az alétheiaként értett műalkotás 
működéséről –, ugyanakkor érvényteleníti a bizonyosat és azt, amit annak tartanak. A műben felnyíló igazságot 
az addigi sohasem támasztja alá és az belőle sohasem vezethető le. A mű megdönti az eddigi kizárólagos 
valóságát. Ezért amit a művészet megalapít, azt sohasem egyenlíti ki a kéznéllévő és a rendelkezésre álló. Az 
alapítás bőség, vagyis adomány.” (Heidegger, i.m., 114. o.) 
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„A műalkotás azért vált súlytalanná, mert mára eloldozták, úgy tűnik, 
valamennyi kontextusától. […] a műalkotásnak a gravitációtól, mint utolsó 
kontextustól való megfosztásával a mű anyagi mivolta is kérdésessé lesz, és a mű 
mássága, nyitottságában és meghatározatlanságában megnyilvánuló 
kimeríthetetlensége csakis az anyag közegében érzékelhető. Az anyag csakis a 
gravitációval válhat jelentéstelivé […] most döbbenünk rá, hogy a műalkotás 
mindenestül földi képződmény.”       

Bár e sorok explicit módon csak a tudományt érintik, ami ab-szolút (azaz: eloldott) 

autonómiát adományozott a művészetnek, mi azért bátran gondoljuk hozzá a piac 

mechanizmusát is, amely, minthogy mindinkább az esztétikai tekintély által megalapozott és 

ennek vonatkozásában értelmezett hagyománytól eloldott szabadpiaccá vált, ha ugyan nem is 

szakítja le a műveket minden vonatkozásukról (elsősorban a kínálat-keresleti potenciálok, a 

piaci kockázat, a különböző távú nyereség, a politikai hasznosság, stb. vonatkozásairól 

nem90), attól még szinte ugyanúgy súlytalanná és megfoghatatlanná teszi őket, amennyiben 

azok a végeláthatatlan termelési dömpingben gyakorlatilag felismerhetetlenné: a folytonos 

átértékelődésben elmosódottá, a csereviszonyok dinamikájában egymásba folyóvá válnak. 

Amit György Pétert követve a „kánon válságá”-nak nevezhetnénk,91 ugyanazt Boris Groys a 

„kultúrökológia” paralíziseként regisztrálja:  

„manapság lényegében kultúrökológiai válságban vagyunk: a modern 
médiumok és a kultúripar olyan óriási mennyiségben gyártja a kulturális termékeket, 
hogy azt a természet már nem tudja kellő mértékben lebontani. A kérdésre, hogy mi is 
marad meg, mindinkább az a válasz, hogy túl sok minden. Így aztán a múzeumok [és a 
kánonképzés párhuzamos zenei intézményei – tehetnénk hozzá; V.B.] manapság egyre 
inkább a kultúrökológiai cenzúra színterévé válnak: rendeltetésük nem annyira az 
eltűnésre ítélt eszközök megmentése, hanem sokkal inkább az, hogy értelmesen 
válasszunk a felgyülemlő kulturális szeméttömegből. De vajon milyen értelemben vett 
értelmes választásról van itt szó? A múzeumok olyan helyek, ahol a kultúrtörténei 
szemét aktuális kulturális identitássá dolgozódik át.”92  

Groys szerint korábban a „kvalitás”, majd az „innovativitás” és a „kreativitás” voltak a 

kanonizációs eljárások és egyben a kultúrökológiai cenzúra szabályozói; ma viszont olyan 

szituációba érkeztünk, ahol a művészetnek nem lévén univerzális kontextusa, e minőségek 

felismerhetősége erősen kérdésessé vált.93 Ebben a szituációban a kánon és a kánonképződés a 

                                                 
90 Vö. Perneczky Géza, A művészet bővített újratermelése, in uő., Zuhanás a toronyból, Enciklopédia Kiadó, 
1994, 151-165. o.; továbbá Ébli Gábor, Múzeum és pénz, in uő., i.m., 113-140. o. 
91 György Péter, i.m., 19. o. 
92 Boris Groys, Gyűjteni, gyűjtetni, in uő., Az utópia természetrajza, Sebők Zoltán fordítása, Kijárat, 1997, 66. o. 
93 „Ha elvész a művészet univerzális kontextusában való hit, ha e kontextus sok apró, parciális kontextusra 
bomlik szét, lehetetlenné válik a nagy, univerzális innováció is – hiszen hiányzik a rögzített és előre 
meghatározott háttér, ami ezt az innovációt megalapozhatná, tárgyát láthatóvá tehetné”. Újabb nézőpontból 
mondatik itt ki az ítélet a bármiféle „neo”-izmusok (esetünkben az új egyszerűség) lehetőségeit illetően. (Groys, 
A tautológiáé a jövő, in uő., i.m., 81-90. o.) 

 30



piac ökonómiája és a műalkotás parancsoló lét-többlete közötti közvetítés lehetőségévé 

válik,94 vállalva eközben azt a rizikót, hogy analogikus megfelelés lép fel a „remekmű” 

fogalma és a művészeti piac „best seller” jelensége között.  

A szabad piac „kánonját” az egyes értékesítési területeken kiemelkedően teljesítő 

produktumok (illetve ezek prototípusai) képezik (meglehetősen gyorsan inflálódva), a 

kánonképzés rangja pedig azokat illeti, akik a „top seller”-ek. Piaci értelemben vett 

kánonképzés ott nem elképzelhető, ahol a kánonképző intézmény számára nincs esély 

megfelelő nagyságú piaci részesedésre (lett légyen szó a piaci össztermelés bármily kicsi 

szegmenséről is), vagy pedig, ha nincs esély új piac teremtésére. Mindezzel szemben a 

hagyományos művészettörténet mégiscsak magából a kultúrából indult ki, a kanonikus 

hagyomány tekintélyének hatása alatt állt, s ez nem is maradt hatástalan rá nézve. Ebből a 

szempontból úgy is mondhatnánk: amíg az akadémikus művészettörténet még a kanonikus 

kultúrán belül helyezkedik el, addig a piac sok tekintetben már kívül van rajta, amennyiben 

dilemmahelyzetekben a piaci logikának fog engedelmeskedni, és nem a hagyomány 

tekintélyének.  

 Amíg a piac kánonja lényegében autoreferens: saját piaci „helyzete” kanonizálja, tartja 

egy ideig (a lehetőségek vagy az előirányzat által megszabott keretek határai szerinti 

legszélesebb körű fogyasztás idejére) az előtérben, majd engedi át az elévülésnek, addig a 

művészettörténet kánonja eredendően metafizikus, hiszen olyan műveket jelöl, amelyek 

megfelelnek (a kánon mint „zsinórmérték” értelmében) egy olyan szellemi realitásnak, amely 

egészen pontosan egyikükkel sem azonosítható. Megfelelés és azonosítás persze nem 

valamiféle objektív felmérés fogalmai, hanem a felfogás és értelmezés hermeneutikus 

megelőzöttségére utalnak, arra az előzetes megértésre, amely a szép tapasztalatában működik, 

s amely a világban-való-lét kitüntetett módja.95    

 De a kánon nemcsak a művészet e két „kezelésmódjának” (metafizikusnak és 

ökonomikusnak) analogikus kapcsolódási pontja lehet, hanem talán valódi közvetítési 

lehetőség, valódi mediális tér, „contact zone” is egyben,96 amennyiben a piac gigantikus 

                                                 
94 Ezt Ébli Gábor – kissé talán leegyszerűsítve – így summázza: „ma ez a múzeum legnagyobb feladata: úgy 
nyitottnak maradni a közönség igényeire, hogy közben ezzel a közönséget is nyitottá lehessen tenni a művészet 
igényességére.” (Az antropologizált múzeum, 109. o.)  
95 Vö. Gadamer, A szép aktualitása, szerk. Bacsó Béla, T-Twins, 1994, (A szép aktualitása, Bonyhai Gábor 
fordítása) 11-84. o. és (Szó és kép - „így igaz, így létező” , Schein Gábor fordítása) 227-266. o. 
96 E kifejezést a kolonializáció és a kolónia diskurzusait elemző Mary Louise Pratt egy 17. századi tudás-
„heterotópia”: Felipe Guaman Poma de Ayala 1613-as, kecsua és spanyol nyelven írott 1200 oldalas levele 
kapcsán vezeti be, mint az egységes episztemológiai mező helyett transzkulturális kölcsönhatások aszimmetrikus 
működéseként fellépő interakciók és improvizatíve alakuló identitásképződés mintáját. (Criticism in the Contact 
Zone, in uő., Imperial Eyes, Routledge, 1992, 1-11. o.) 
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masinériájában a kultúra lokális és temporális szövedékeivé lényegül át, olyanfajta bricollage 

formájában, amelynek a legnyilvánvalóbb példáit nem is a highbrow, hanem a digitális 

forradalom utáni popkultúra területén találhatjuk.97 Gondoljunk a gyűjtés/fogyasztás olyan 

újmódi – nemegyszer a Wunderkammer kései utódjainak tűnő – „kreatív” modifikációira, 

mint a CD-írókkal házilag elkészített válogatás-lemezek, a DJ-k tevékenysége,98 a 

számítógépek merevlemezéről bemutatható „személyes” tárlatok (korábban: emlékkönyvek), 

a videó- vagy diaporáma- (újabban: digiráma-) összeállítások legkülönfélébb hibrid 

lehetőségei, a web-múzeumok, stb. Ezekben az esetekben többnyire csak személyes-

partikuláris kreativitás, művészies hajlam nyilvánul meg, ám ettől még nyitva marad a kérdés, 

hogy vajon e „barkácsoló” kánonképzés (amely művészi és nem művészi kulturális közkincset 

vegyít saját produktumokkal, vagy természeri tárgyakkal), a saját kánon bizonyos feltételek 

teljesülése mellett ma nem tarthat-e szélesebb körben is igényt a művészet rangjára, nem 

lényegülhet-e át maga is művészetté.  

A kanonizáció posthistoire szituációjában – amelyben a gyűjteményezés elsősorban 

nem besorolást, hanem kiemelést jelent99 – a fő kérdés az, hogy lehetséges-e olyan gyűjtés és 

válogatás, amely, mintegy meta-művészetként, a művészet már valamiként létező 

teljesítményeinek, vagy eredetileg nem is művészi céllal készült dolgoknak olyan beállítását 

nyújtja, amely a közvetítés semlegességén túl a művészet mibenlétének reflexiójával is 

szolgál; ámde nem puszta művészetfilozófiaként, nem csupán teoretikus kommentárként vagy 

interpretációként (amint azt a jelen munka teszi), hanem úgy is mint (1.) a művészet mint 

hagyomány és mint létesemény (a heideggeri Ereignis), illetve (2.) a művészet mint a kultúra 

illúziója és szimulakruma aporetikáját tapasztalni engedő ingadozó és kihívást intéző 

beállítani-tudás (poiésis és tekhné kettős értelmében). Olyan gyűjtésként és beállításként tehát, 

amely nem kezeli magától értetődőként a kollekció elemeit, sőt úgyszólván afelől sem dönt 

véglegesen, hogy amit gyűjt, az valóban van-e. Innen nézve: a kortárs kánonképzés a 

keretezés sajátságos művészeteként realizálódik, ámde – s éppen ez benne a művészet – nem 

holmi kéznél-lévő artefaktum míves bekeretezéseként, hanem amely a bekeretezendőt mint 

                                                 
97 Vö. György Péter, Végtelen gyűjtemények, in uő., Az eltörölt hely – a Múzeum, 157-183. o.   
98 Vö. David Sanjek: Nem kell többé DJ-zni: A hangmintavétel és az autonóm alkotó, Kacsuk Zoltán fordítása, in 
Replika/49, 2005. március, 87-102. o.; Vályi Gábor, A rögzített zene kritikai kutatása, in Replika/49, 2005. 
március, 27-44. o.; Jozef Cseres, Zenei szimulákrumok, Pénzes Tímea fordítása, Magyar Műhely Kiadó, 2005, 
kül. 95-98. o. 
99 Ébli Gábor, i.m., 64. skk. 
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felmérhetetlent (vagy akár: mint semmit) veszi számításba, s amellyel ekképpen bocsátkozik 

kétes kimenetelű interakcióba.100

 A kanonizáció (meta)művészetként való átértelmezése ezen a ponton maradjon csak 

meg a felvetés szintjén. Ám felvetésként megfogalmazhatjuk másik oldaláról is: a művészeti 

piac egyes szereplőinek talán mégiscsak megvan rá a lehetőségük, hogy a piaci törvényeket is 

szem előtt tartva (védhető vagy védhetetlen kompromisszumokat meghozva) az európai 

művészet egy-egy hagyományát érvényre juttassák (vagy csak egy újonnan fércelt 

szimulakrum-hagyomány illuzórikus hatóerejét engedjék szabadon?), s a ma már szinte csak 

valamilyen „fogyasztási formában” hozzáférhető művészetet a maga ki-hívó minőségében 

engedjék rá a „fogyasztóra”. Az ilyen kihívó jellegű – tehát: lényegileg „fogyaszthatatlan” –, 

a piaci mozgás és felhasználás karaktereit csak imitáló áru kereskedelme persze csak 

valamiféle metafizikus autoritás erőterében valósulhat meg, a fogyasztó csak valamely nem-

jelenlévő tekintélyre nézve lényegülhet át megőrzővé. Ez a tekintély azonban talán nem csak 

magából a műalkotásból ered, hanem annak keretéből is. Raffaello Madonna del pratoja nem 

másféle tekintélyigénnyel áll elő, mint a neki helyet adó bécsi Kunsthistorisches Museum; 

Chris Burden Medusa’s Headje nem másféle igazságigénnyel lép fel, mint a keretéül szolgáló 

MoMA.  

Ami megőrzésre szólít fel, az maga is őriz vakamit, ami máshogy nem juthatna 

érvényre: Gadamer nem véletlenül emeli ki a klasszikus példáját, amely elsősorban „nem 

valamiféle minőséget jelent, melyet meghatározott történeti jelenségeknek tulajdonítunk, 

hanem magának a történetiségnek egy kitüntetett módja, a megőrzés történeti végbemenése, 

mely – újból és újból igazolódva – valami igazat őriz meg.”101 Ha ma „klasszikus 

műalkotások”-ról minden további nélkül beszélünk, „klasszikus múzeumok”-ról és 

„klasszikus tárlatok”-ról viszont kevésbé, az csak annak tudható be, hogy a modern 

művészetből (ergont és parergont egyaránt értve rajta) a normativitás mozzanata – ami 

valamiképpen mégis elrendezné a zseniálisan kaotikusat és ismételhetetlent – oly fatálisan 

elillant. (Ezen a ponton azt is beláthatjuk: a kortársi kultúra kanonikusságának ínsége a 

tekintély iránti alapvető gyanakvás terméke. Kultúránkban a tekintélynek kijáró bizalom és 

tisztelet „jobb híján” a piac anonim mozgásaihoz kötődik.) 

 Mi sem természetesebb, a „művészeti világ” (Dickie) szereplői részéről régóta sokféle 

válasz érkezett/érkezik a kánon ínségére, a kanonizáció újabb és újabb javaslatai formájában: 
                                                 
100 Sok tekintetben párhuzamos ez a felvetés György Péter megjegyzésével, aki kiemeli, hogy a múzeum mint 
értelmezői keret mára maga is a kiállítás immanens részévé vált, „maga is értelmezést igénylő tárgy”. (György, 
i.m., 23. o.) 
101 Gadamer, Igazság és módszer, 322. o. 
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a kiemelés, a követés és a magyarázat sokféle módján. Hiszen a kánonra a művészet 

kommunikatív-kulturális beágyazottsága szempontjából alapvető szükség mutatkozik: a 

kánon teszi lehetővé az újabb műalkotások felismerhetőségét, interpretációik által felszínre 

hozott összefüggéseiket és különbségeiket (a kanonikus művekkel és egymással),102 

másszóval a kanonikus közelség és távolság egész topológiáját és kronológiáját, a 

művészettörténeti tudat komparatív fakultásának működtetését.103 Ezen felül a kánon nemcsak 

az új műalkotások elhelyezését teszi lehetővé, hanem a maga módján a művészet mibenlétéről 

is tudósít: arról tehát, hogy mit is jelent a művészet egy adott kultúra számára.  

Az ilyen művészetfilozófiai igényű kanonizációk legemlékezetesebb példái közül hadd 

emeljem most ki Glenn Gould működését, aki előadói-írói-rendezői gyakorlatával szinte 

egymaga képes volt olyan tekintélyre szert tenni, amilyenre a művészeti világ számos 

intézménye szakemberek hadával sem képes. Gould koncepciója nagyon világos volt: 

mindenféle művészettörténészi tudományoskodást kerülve a kiemelés, a követés és a 

magyarázat eszközeivel nyilvánvalóvá és elérhetővé tenni azt, ami a zenében a művészet (és 

határozottan figyelmen kívül hagyni mindazt, ami nem az). A hagyományos előadó-virtuóz 

szerepét Gould nemcsak viselkedésével, allűrjeivel, tevékenységi köreinek folytonos 

tágításával és élettörténetével értelmezte át, hanem azzal is, hogy ő elsősorban nem megtanult 

egy bizonyos repertoárt, hanem csinált egyet „Észak Ideája” nevében – szinte teljesen 

figyelmen kívül hagyva a Mediterráneumot – olyan alkotókkal rendezve be képzeletbeli 

gyűjteményét, mint Byrd, Gibbons, Sweelinck, Beethoven, Brahms, Sibelius, Schönberg, 

Berg, Webern, Hindemith és mindenekelőtt/fölött Bach. Az előadóművész régtől fogva 

érvényes státuszát, amely kreatív hozzájárulásában is alázatos közvetítői/tolmácsolói 

szerepkört ír elő, Gould a kánonformálás ínségből született szerepével egészítette ki, s 

teljesítményét talán még ma sem tudjuk kettéválasztani: zseniális előadóra és vizionárius 

kánonalapítóra.104 De ezt a különválasztást talán nem is kell megtenni, hanem a kettő 

keveredését nyugodtan méltányolhatjuk úgy is, mint egységes-összefüggő (meta)művészi 

teljesítményt.105       

                                                 
102 Kukla, A képzőművészet színrevitele és a humanitásformák, in Debreceni Disputa, 2005/november, 11. o. 
103 Ezt a problémát egy korábbi írásomban már érintettem: Meddig maradjunk Senkiföldjén? – megjegyzések a 
hangköltészet recepciójához, in Magyar Műhely, 138. sz., 2006/1, 2-8. o. 
104 Vö. Otto Friedrich, Glenn Gould: változatok egy életre, Sárközy Elga fordítása, Európa Könyvkiadó, 2002, 
kül. 141-324. o.; a nagyszámú Gould-irodalomban figyelmet érdemel még vonatkozásunkban Geoffrey Payzant 
és Elizabeth Angilette munkája (lásd. a bibliográfiában). 
105 Egy ilyen értelmű művészet elismerését szorgalmazza Perneczky Géza is, hangsúlyossá téve, hogy „a 
műgyűjtés maga is művészet, és ezért szükséges, hogy a kreativitás jegyeit viselje magán.” Perneczky joggal 
teszi hozzá azt is, hogy a gyűjteményező kanonizálás művészete „nem lehet kollektív teljesítmény. Minden nagy 
gyűjtemény mögött találunk egy-egy szuverén ízlésű embert.” (Perneczky, Hogyan építsünk múzeumot?, in uő., 
i.m., 166-187. o.)   
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 Éppen erre az összefüggőségre (közvetítés és kanonizáció illeszkedésére) gondolok, 

amikor úgy élezem ki a kérdést: mindenképpen szükségünk van-e kánonra ahhoz, hogy a 

műalkotást műalkotásként tudjuk tekintetbe venni? Hiszen azt már Heideggertől megtanultuk, 

hogy a műalkotás ontológiailag nem a dolgok vagy az eszközök kéznéllévő és kézhezálló 

rendjéhez tartozik, hanem az igazság működése (alétheia) rend-kívüli eseményszerűségéhez 

(Ereignis).106 Ám mindezt maga Heidegger is bizton kanonikusnak számító műalkotások (a 

görög templom, Van Gogh festménye, Meyer költeménye) interpretációja révén artikulálja, s 

bár a műalkotás eredetét (és ontológiai értelemben vett eredetiségét) nem a „művészeti 

világban” találja (és ennyiben: a kanonizációban sem), hanem magában a műalkotásban (mint 

alapításban, adományozásban és kezdetben), ettől még a gadameri tradíciótematika (úgy is, 

mint a parergon problémájának szóhoz juttatása) nem marad előre lefutott kérdés. A 

kanonikus kultúra továbbra is megbecsülésre tarthat jogot, amennyiben ez az, ami meghívást 

intéz és a tapasztalat helyét biztosítja éppen az olyan műalkotásoknál való elidőzés számára 

is, mint Van Gogh képe (a köz- vagy magánkiállításon), mint Meyer vagy Hölderlin verse (a 

felolvasás alkalmával, vagy a könyvben, amit valamilyen vállalkozás nyomtatott), vagy mint 

Beethoven vonósnégyese, amely ugyan kottapapírra nyomva és könyvalakba kötve a pincében 

valóban csak úgy hever, mint egy zsák krumpli, ám amely a belső hallás számára még ebben a 

redukált állapotában is útjelző (Wegmark) lehet, amely kivezet az el-nem-rejtettségbe.  

 Ha azt a szólamot ismételjük, hogy a kortársi művészet „kimerült”, „elvesztette 

eredetiségét”, akkor ennek csak abban az értelemben van jelentése, hogy a kanonizáció 

gyakorlata erőtlenné vált, s immár nem képes megfelelő intenzitású hívást kifejteni sem a 

példaszerűnek bizonyult, sem az ezekkel dialogizáló, a kánont lassan átalakító újabb 

alkotások előtti elidőzésünk számára. A 20. századi művészetnek nincsen kánonja, vagy ami 

ugyanaz: túl sok kánonja van (egyszerre a-kanonikus és polikanonikus). 

 Éppen ezért ma lényegi módon megváltozott a kánonképzés jelentősége és lényegi 

módon megnövekedett a kánonképződés intézményeinek súlya. A kánonnak immáron tudós 

és kiművelt meghívás helyett (vagy legalábbis ezeken túl) közvetlenül művészetként, tehát 

közvetlenül egy kezdeti, adományozó, alapító eseményként kell megjelennie. A kortárs 

muzeológia – ahogyan György Péter elénktárja – itt egészen eklatáns példát kínál:  

„Míg a klasszikus múzeumok a homogénnek tekintett gyűjtőkörük 
szempontjából autentikus tárgyak megszerzésére, óvására és kiállítására helyezték a fő 

                                                 
106 Heidegger, A műalkotás eredete, 38-65. o. (A dolog és a mű) 
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hangsúlyt, addig az »új« múzeumokban a jelen kultúrájának a múlttal való kapcsolatai 
kerülnek előtérbe.”107  

Ez a kommunikáció „a kiállítás inszcenírozásának” (Kukla108) módján megy végbe. 

Groys és György láthatóan egyetért abban, hogy „a bemutatás hogyanja drámai mértékben 

befolyásolja mind a látogatókat, mind a múzeum, illetve az adott kiállítás interpretátorait.”109 

Ebben a múzeum-színházban „a gyűjtemény immár nem állandó tárgyak, nem lassan változó 

fogalmak, hanem dinamikusan változó intertextuális, hypermediális rendszerek alkalmi 

összessége.”110 Az inszcenírozott gyűjtemény megvalósítója pedig nem a kurátorok 

akadémikus egységfrontja, hanem egyre inkább az egyéni (adott esetben zseniális) ízléssel 

megáldott kiállításrendező-művész, aki utazó virtuózként hoz létre kiállítást a világ különféle 

pontjain, vagy épp turnéra indul legújabb gyűjteményrendezésével.111

A múzeumok példájától visszakanyarodva a zene területére: megállapíthatjuk, hogy az 

alkotó versus előadóművész hosszabb ideje stabilnak hitt dichotómiája lassan újra fellazul, s e 

két szerep összeolvadásának ama gyakorlata, amely egészen a 19. század első harmadáig 

tartott, újra aktuálissá válik. Igaz, nem feltétlenül eredeti formájában, mert ha ma újra 

fellendülőben lehet is a „szerzői előadás” (vagy például: „a szerző jelenlétében készült 

hangfelvétel”) gyakorlata, akkor itt a komponisták már nem egyértelműen szerzői 

mivoltukban jönnek vissza a színre, hanem a kánonképzés játékának és művészetének meta-

művészeiként.  

A meta-művészetként megvalósuló kánon persze már csak árnyéka annak a 

kánonfogalomnak, amely a szent, vagy a klasszikus önmagát-felismerni-engedő kötelező 

érvényére épült, ehelyett leginkább csupán posthistoire „barkácsolás” lesz belőle, a nagy 

művészet szimulációja. De még e szimulációban is felcsillanhat olykor a kánon eredeti 

normativitás-igénye, és e „barkácsolás” is bizonyulhat olykor a megőrzés munkájának. 

Megítélésem szerint a mai művészi igényű (és ennyiben művészetfilozófiai vonatkozású) 

kánonképződések között az érdemel figyelmet, amely nem egyszerűen a kultúra 

kanonikusságának szimulációját nyújtja a piaci körülmények közepette és azoknak 

megfelelően, amely kánon nem egyszerűen a viris illustribus pszeudováltozatát hozza létre, 

hanem amely éppen a kultúra a-kanonikus, illetve poli-kanonikus szituációjára  felel. Az ilyen 

meta-művészeti kánon tehát önnön kánon-mivoltát a ténylegesség és a szimuláció közé 
                                                 
107 György Péter, i.m., 13. o. 
108 Kukla Krisztián, A muzeális múzsa története és logikája, in Vulgo, 1999/1. 
109 György, i.m., 21. o. 
110 György, i.m., 161. o. 
111 A múzeum „színrevitelének” tendenciáját Belting is figyelemmel kíséri, sőt, megfontolandó érvekkel 
problematizálja is: A művészettörténet vége, 151. skk. 
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helyezi, hiszen a piac erőterében a kánon értelmezhetetlen fenomén, épp úgy, ahogyan a piac 

intézménye értelmezhetetlen a kánon erőterében.112 A kánonképzés meta-művészi 

tevékenysége – éppen saját érvényességének kétértelműsége révén – az egyetlen, ami ma 

emlékeztetni képes a kanonikusság eredeti igazságigényére. 

 Fejtegetéseim a továbbiakban ebbe az irányba fordulnak: vajon a hanglemezkiadói 

tevékenység mint kánonképzés lehet-e ilyen meta-művészeti tevékenység formája, s egy adott 

kiadói eljárás vajon valóban képes-e valami módon érzékelhetővé tenni a művészet kanonikus 

igazságigényét? E kérdés megfontolására azért is van szükségünk, mert még válaszolnunk 

kell arra a kérdésre is, hogy a musica paralitica eszméje milyen értelemben vonatkozik egy 

kánonra, és hogy az a hermeneutikai fordulat, amelyet a hetvenes évek zenéjében vélünk 

felfedezni, pusztán a jelenkori lokális kánonok számát szaporítja-e, avagy az átfogó kanonikus 

zenekultúra 19. századi eszméjére rezonál – ha csak a „maradvány” értelmében is.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 Vö. Hannah Arendt, Múlt és jövő között, Módos Magdolna fordítása, Osiris, 1995, 218. o. 
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I. 4.  A művészet publikációja 

 

 

 Már Kant is kitér az Ítélőerő kritikája egyik fejezetében a művészet formáinak arra a 

szélső esetére, amely (1.) valóságosan létező szép formák szép egymásmellé rendezésében 

merül ki, vagy pedig (2.) már eleve egymás mellett létező szép formák szemléleti 

berendezésére, mondhatnánk: szemléleti forgatókönyvére szorítkozik.113 Kant e művészeti 

forma legnyilvánvalóbb példáját a díszkertészetben prezentálja, ám nem látom be, miért ne 

tehetnénk ehhez hozzá a művészi koncepciójú tárlat, a megkomponált hangverseny, a koncept-

webtervezés, sőt az imént felvetett meta-művészeti forma, a kánonépítés hanglemezkiadói 

gyakorlatát is, különösen, ha figyelembe vesszük azt, amit Vlagyimir Martinov az újkori zene 

létmódjáról állapít meg:  

„Az »elkészült mű« semmi, ha nem lesz belőle »publikált mű«. Ebben az 
összefüggésben válik érthetővé a hiábavaló munkának az a meghatározása, hogy 
»asztalfióknak dolgozni«. Az »elkészült mű«, amely kézirat formájában valósul meg és 
»asztalfiókban hever«, nem realizált mű, ezért tehát nem is létezik. Az »elkészült mű« 
csak a publikáció folyamatában nyer valódi realitást, vagyis akkor, amikor megkapja 
az »opus« státusát. Ám az opus nem csak egy bizonyosfajta státust jelent, hanem 
meghatározott sorszámot is. Tulajdonképpen az opus közvetlen rendeltetése az, hogy 
az adott alkotást meghatározott sorszámmal lássa el, ami által egy katalógus részévé 
teszi a művet, és besorolja a többi, már publikált alkotás közé, vagyis egy 
meghatározott helyet biztosít számára a nyomtatásban megjelent művek szférájában, 
és ebből következőleg a fogyasztói szférában is.”114     

A hanglemezkiadók egyik része – tanulva az olyan korai próféták intelmeiből, mint 

amilyen Glenn Gould volt115 – már régóta nem a repertoár és hallgatóság (úgy is mint kínálat 

és kereslet) közötti, látszólag, neutrális közvetítés szerepét vállalja magára, hanem tudatos, 

koncepciózus és néha művészi igényűnek mondható kánonépítést végez. A piaci terep 

egyébiránt már régóta kétdimenziós, még ha összemérhetetlen dimenziókról van is szó: 

egyfelől a piaci forgalom nagyját az ún. „major”-ök uralják, amelyek évenként jelentetnek 

meg annyi, és akkora példányszámú hanghordozót, amennyit az alternatív kis kiadók mondjuk 

egy évtized alatt. A kis, független (vagy nem is teljesen független, hanem egy-egy mamutcég 

                                                 
113 Immanuel Kant, Az ítélőerő kritikája, Papp Zoltán fordítása, Osiris, 2003, 239. o. 
114 Vlagyimir Martinov, Opus posth. zóna és az új szakrális tér, Kozma András fordítása, in Pannonhalmi 
Szemle, 2002/2, 32. o.  
     A zenei publikációk történeti stúdiumának igénye, amit a könyvtörténet inspirált, csak alig néhány éve 
bukkant fel a zenetudomány öntudatában, egy Roger Chartier utószavával megjelent kötetben: Music and the 
Cultures of Print, ed. Kate van Orden, Garland Publishing, 2000.  
115 Glenn Gould, A hangfelvétel kilátásai, Csuhai István fordítása, in uő., Tiltsuk be a tapsot! Válogatott írások, 
Európa Könyvkiadó, 2004, 92-133. o. 
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oldalvizén navigáló) kiadók általában valamire szakosodnak, amelynek eredményeként egy-

egy marginális értékesítési terület szakértőivé, sőt tekintélyeivé válhatnak. A komolyzene 

területén a leggyakoribb szakosodási paraméterek a topológiai vagy a kronológiai zárványok 

területén adódnak, így például (1.) jó eséllyel lehet szolid sikert elérni egy-egy nemzeti-

regionális zenekultúra kanonizációval egybekötött képviseleteként (mint a dán DaCapo, a finn 

Ondine, a magyar BMC, stb.), vagy (2.) egy-egy a „major”-ök által elhanyagolt zenetörténeti 

korszak átfogó és súlypontokat elhelyező bemutatásával (lásd pl. a részletes reneszánsz és 

késő-középkori repertoárokat kiépítő kiadókat). 

 Egyes lemezkiadók még ambiciózusabb munkát vállalnak, amennyiben (1.) egy-egy 

frekventált terület túllicitálására tesznek kísérletet (ilyen például a brit CHANDOS cég, amely 

a 19-20. század fordulója körüli hangversenytermi zene világát a lehető legteljesebben kívánja 

megmutatni, s egyúttal a 20. század zenetörténetének egy „konzervatív” olvasatát is 

nyújtja116; vagy a Hänssler Classic, amely egy hatalmas Bach-sorozat mellett a szakrális zene 

újabb – ezúttal persze nem teológiai, hanem esztétikai alapú – kánonját állítja fel117); (2.) 

mások még a „major”-ök lépései előtt szakértői pozícióba tudnak kerülni egy-egy új területen, 

különös tekintettel a kortárs, vagy avantgárd zenére (ilyen a német WERGO kiadó, amely a 

darmstadti, majd poszt-darmstadti zeneesztétika reprezentánsaként és szakértőjeként lépett 

fel, majd ebből a pozícióból a repertoár további (át)építésével a 20. századi német zene teljes 

válogatását kívánta létrehozni, sőt újabban minden olyan nem nyugat-európai eredmény felé 

is szívesen fordul, amely a „haladó” zene paradigmájába beilleszthető;118 de épp így a Col 

                                                 
116 A Chandos gondozásában terjedelmes sorozatokban jelent meg Csajkovszkij, Glazunov, Medtner, 
Rahmanyinov, Prokofjev, Sosztakovics, Dvořák, R. Strauss, Martinu, Respighi, Elgar, Walton, Grainger, 
Vaughan Williams, Tippett és Britten életműve, ezeket olyan – főként kelet-európai – nevek egészítik ki, mint 
Gliere, Roszlavec, Hacsaturján, Kabalevszkij, Mjaszkovszkij, Vainberg, Novák, Suk, Janácek, Kodály, Bartók, 
Enescu, Szymanowski, Bacewicz, Rebecca Clark, Charles Ives. A század második felének zenéjét a 
leghangsúlyosabban Norgard, Schnittke, Gubajdulina, Dutilleux, Tavener és Yoshimatsu képviselik, de szerepel 
a repertoáron MacMillan, Turnage, Penderecki, Lutoslawski, Górecki, Pärt, Gyenyiszov, Scsedrin, Ligeti, 
Dallapiccola, Messiaen, Stockhausen, Xenakis és Kevin Volans is. vö. www.chandos.net  
117 www.haenssler-classic.de
118 A WERGO a hatvanas években az LP piacon a darmstadti nagyok megjelentetésével lépett fel, mára a 
repertoár nagy vonalakban a következőképpen alakult:  

 
(1.) a 20. századi német-osztrák zene egy lehetséges története: A. Schönberg – J. M. Hauer – K. 
Schwitters – A. Webern – P. Hindemith – K. A. Hartmann – C. Orff – K. Stockhausen – Gy. Ligeti – H. 
Otte – B. A. Zimmermann – H. W. Henze – W. Killmayer – A. Reimann – D. Schnebel – M. Kagel – 
M. Maiguashca – H. Holliger – W. Hiller – W. Rihm – W. von Schweinitz – V. D. Kirchner – H-J. von 
Bose – P. Ruzicka – A. Hölszky – D. Müller-Siemens – Ch. Staude;  
(2.) a heves darmstadi Cage recepció nyomán egy terjedelmes amerikai katalógus: Ives – Antheil – 
Partch – Nancarrow – Cage – Feldman – Carter – Wolff – Riley – Reich – Monk;  
(3.) egyéb, Darmstadthoz valamilyen módon kötődő nyugat-európai zeneszerzők (Messiaen, Boulez, 
Nono, Berio, Xenakis, Yun);  
(4.) végül egy kelet-európai kitekintés, amely egyre intenzívebbé válik (Penderecki, Volkonszkij, 
Gubajdulina, Vasks, Raszkatov, Ekimovszkij). (vö. www.wergo.de) 
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Legno kiadót is említhetnénk, amely önmagát – egyébként a legkevésbé sem nélkülözve a 

meggyőzőerőt – úgy definiálja, mint a 20. század utolsó harmadának „releváns” kortárszenei 

kánonját119); de (3.) olyanok is akadnak, akik a fent leírt specialitások közül egyszerre többet 

is magukra vállalnak (ilyen a legnagyobb skandináv független label, a BIS, amely nem hiába 

tarthat igényt a „zenei kaméleon” nehezen értékelhető címkéjére,120 hiszen egyidejűleg – de 

nem összefüggő módon – olyan különböző területeken épít számottevő és a kritikai 

fogadtatásában is magasan értékelt repertoárt, mint a barokk, illetve régi zene, mint a 

romantika, mint a regionális skandináv kánon, és mint a kortárs zene (ez utóbbit tekintve 

egyébként a katalógusuk feltűnően széles a specialista német kiadókhoz képest…).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
       
A múzeumkultúrával összehasonlítva figyelemreméltó az a párhuzam, ami a WERGO és a New York-i 
Guggenheim múzeum kezdeti programjai között állt fenn: A Guggenheim ugyanis, akárcsak a német 
lemezkiadó, alapításának idején „egy specifikus alkotói hitvalláshoz kötődött.” A Wergo számára a darmstadti 
Új Zene jelentette ezt a specifikumot, a Guggenheim számára pedig a non-figuratív művészet egyik válfaja. „Ez 
egy magángyűjtemény keretein belül egyedi ízlésnek minősülhetett, míg a múzeumi nyilvánosság vállalásával 
egyértelmű köznevelői és ízlést diktáló szándéka lett” – jegyzi meg Ébli Gábor, kiemelve, hogy az avantgárd 
múzeum mindig a kizárólagosság gyűjteménye: „a hagyományos múzeumi feladattal szemben, a Guggenheim 
nem történeti folyamatban vagy a korszak keresztmetszetében mutatta be műveit, hanem mint az egyedül 
»helyes« művészet fóruma működött egészen a második világháborúig.” (Ébli, Avantgárd, modern és kortárs. A 
20. századi művészet múzeumi besorolásáról, in Laokoón, 3, 2004, http://laokoon.c3.hu)  
     Az avantgárd múzeum – legyen szó a Guggenheimről vagy akár a MoMA-ról – éppúgy klasszicizálta és 
domesztikálta az avantgárd képzőművészetet, mint ahogyan az Darmstadban és a Wergonál történt. Ébli 
szellemes megfogalmazása szerint e domesztikációs folyamat „ékes művészeti példája, ahogyan ma a nagy 
modern művészeti múzeumokban tömegek vonulnak el az immáron veszélytelen értetlenség teljes nyugalmától 
eltelve az egykori avantgárd rekvizitumai előtt – csakúgy, mint az állatkertben a ragadozók ketrecei mentén.” 
(Ébli, Az antropologizált múzeum, 64. o.)      
119 A Col Legno katalógusa az ezredfordulón nagyjából a következőképpen fest: a repertoár derekát olyan 
alkotók adják, mint Cage, Feldman, Ligeti, B. A. Zimmermann, Nono, Berio, Maderna és Xenakis, de 
generációjukból olyanok is megjelennek, mint Kurtág, George Crumb, Globokar, Kagel, Scelsi, vagy Milko 
Kelemen, sőt a 90-es években a Col Legno is beállt a poszt-szovjet „feltárás” dömpingjébe, és a sort tovább 
bővítette olyan nevekkel, mint Volkonszkij, Gubajdulina, Gyenyiszov, Schnittke, Kancheli, Szilvesztrov és 
Scsedrin. E meglehetősen sokféle alkotói műhelyt egy olyan történeti horizontba helyezik, amelyben a 
meghatározó nevek ezúttal nem kizárólag Schönberg, Webern vagy Sztravinszkij lesznek, hanem (Nyugaton) 
Ives, Antheil, Varèse és Cowell, valamint (Keleten) Lourié, Moszolov, Roszlavec, Vizsnyegradszkij és 
Usztvolszkaja. (vö. www.col-legno.de)  
120 A musical chameleon, http://www.bis.se/bis_pages/bis_about.php  
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Második exkurzus: Az ECM Records repertoártörténete 

 

„Az ideális találkozás helyszíne valószínűleg nem a nagy hangversenyterem, 

ahol esténként munkában megfáradt, koncertre öltözött embersokaság gyülekezik, 

ahol szék reccsen, lámpa vakít, szomszéd neszez, 

ahol a  kivételes odafigyelést igénylő zenehallgatáshoz  

talán soha nem is lesznek meg az eszményi feltételek. 

Kicsiny kamaraterem kellene, 

 hogy körül ülhetnénk a négy muzsikust,  

látva és érezve alkotó gyötrődésüket,  

s hogy esetleg meg is kérhessük őket: 

 játsszák még, újra és megint újra.  

Amíg az ilyen kamaraest fehér holló, otthonunk magánya  

– a hanglemez-közvetítés vitathatatlan korlátaival együtt – 

jószerivel többet ígér. 

(Somfai László: Anton Webern: Hat bagatell vonósnégyesre, op. 9) 

 

 

Az előzőekben végigsorolt kiadók eseteiben alig-alig jöhetett szóba a 

lemezkiadás mint művészet koncepciója, hiszen a specialista kiadók a maguk 

specimenjét egytől-egyig valamely teoretikus-fogalmi alapú reflexió felől definiálják. 

Szakértői kánonokat hoznak létre, és ha úgy is áll a helyzet, hogy egyszerre több 

területen teszik ezt, e területek között nem rajzolnak meg összefüggéseket, mint ahogy 

a piaci logika felől nézve erre nincs is semmi szükség (az árukapcsolás intézménye 

ellenére a piaci szereplők ugyanis egyáltalán nem érdekeltek a terméktípusok 

forgalmának univerzalizálásában, hanem a piaci verseny és a fogyasztás szimbolikus 

szocio-politikai játékának fenntartásához éppen a vevőkörök heterogenitásának 

fenntartása bizonyul elengedhetetlennek).  

Ezzel ellentétben a Manfred Eicher által alapított és lényegében egyszemélyben 

felépített, müncheni ECM Records (Edition of Contemporary Music) nem kevesebbre, 

mint a zenekultúra egészére vonatkozó átfogó kulturális kompetencia és kanonizációs 

tekintély érvényesítésére tart igényt,121 ráadásul ezt az igényét egyre inkább érvényre 

                                                 
121 A következő gondolatmenethez jó hasznát vettem a következő írásoknak: ECM New Series. A Timeline, in 
www.ecmrecords.com; Franck Ernould, The ECM Sound, Beyond Silence, transparence, in Home Studio 
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is juttatja, hiszen a kiadótól kikerült lemezek nagy része – legyenek azok jazzlemezek 

vagy komolyzenei korongok – rendszerint néhány éven vagy évtizeden belül 

klasszikussá válnak, még akkor is, ha első megjelenésük idején határozottan az 

experimentalitás légkörében fogantak. Az ECM hanglemezei látszólag a lehetséges 

vásárlói csoportok összeegyeztethetetlenül különféle típusait célozzák meg: kísérleti és 

standardizáló jazz, nyugat-, kelet-, közép- és észak-európai, valamint észak-amerikai 

„haladó” és „konzervatív” kortárszene, klasszikus, barokk, reneszánsz és középkori 

repertoár, stb. – ám a kiadó mindezeknek nem diszkréten elkülönült prezentálásával, 

hanem többé-kevésbé egységes, egymásravonatkozásokban gazdag kontextusban való 

felmutatásával tűnik ki, valahogyan úgy, ahogyan Ébli Gábor szerint az 

„antropologizált múzeum” is „tételek izolációja helyett ember és világa összetettségét 

mutatja meg”, egy olyan inter- és kontextualitást, amelyben „a gyűjtemény anyaga 

nem egy statikusan értékelt monolitikum, hanem élő nyersanyag, amelyből a 

mindenkori jelen más-más tanulságokat mozgósíthat. A múzeum fókusza tárgyak 

helyett összefüggésekre, s az állapotok helyett a folyamatokra helyeződik át.”122  

Azonnal ellene vethetjük mindennek, hogy amennyiben egy lemezkiadó a 

művészet publikációját a kultúra univerzalisztikus szimulakrumán belül tartja – ahol 

egyes különálló artefaktumok helyett heterogén származású művek tematikus, 

problémaorientált és egyébb asszociációs útvonalon kialakított hálózata válik 

érdekessé –, akkor ennyiben joggal hívja ki maga ellen azt a kifogást, hogy lényegében 

az árukapcsolás intézményét abszolutizálja (vagy legalábbis tévesen túlértékeli). 

Hiszen a kultúra univerzalisztikus értelmezése már egyáltalán nem számíthat az 

evidencia bizonyítást sem igénylő rangjára, ellenkezőleg: kérdéses, vannak-e még 

hathatós érvek amellett, hogy ne csupán mindig újraformázható szimulakrumként 

vegyük számításba.123  Ha tehát el kívánjuk oszlatni azt a kifogást, hogy az ECM 

kiadó a kultúra univerzalisztikus értelmezésének ellenőrizetlen előfeltétele alapján az 

árukapcsolás mechanizmusait működteti, akkor a továbbiakban az lesz a feladatunk, 

                                                                                                                                                         
Magazine, no. 30, 1999; Peter Burwasser, Extreme Classics. ECM’s New Series is not for the fainthearted, in 
Philadelphia City Paper, 2001, apr. 12-19; Marc Chénard, Les 35 ans de l’étiquette ECM – „Le plus beau son 
après le silence”, in La Scena Musicale, 2004, vol. 9, no. 8, 68-69. o. 
Csak jóval az exkurzus megírása után jutott tudomásomra egy ezzel bizonyos vonatkozásban párhuzamos 
(jóllehet nagyobb igényű és másféle ambíciókat követő) vállalkozás: maga az ECM kiadó jelentetett meg 2007 
tavaszán egy reprezentatív, színes képekkel (főként a lemezborítókkal) gazdagon illusztrált, kiváló zenei írók 
esszéit, valamint bőséges dokumentumgyűjteményt (kiadói, zeneszerzői és előadói nyilatkozatok, diszkográfia, 
stb.) tartalmazó kötetet: Steve Lake – Paul Giffiths (eds.): Horizons Touched – The Music of ECM, Granta 
Books, London, 2007.  
122 Ébli, i.m., 17-18. o. 
123 Jean Baudrillard, A rossz transzparenciája, kül. 7-97. o. 
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hogy megvizsgáljuk, vajon a kultúra univerzalitásának igénye valóban csak egy 

önmagát félreértő piaci stratégia velejárója-e, vagy pedig olyan esztétikai 

vonatkozásokat tartalmaz, amelyek joggal tarthatnak igényt a „publikáció művészete” 

alább még pontosabban tisztázandó rangjára, ami közvetlenül a művészet aktualitás-

igényéből fakad. „A művészi közlés mint kijelentés olyan iránymutató, amely a 

metafizika végével még képes beváltani az igazságigényt” – mondja Gadamer.124 De 

vajon a műalkotások által kínált útjelzések elrendeződhetnek-e még olyan egységes 

orientáció mentén, ami a közösen lakott világ mint oikumené tapasztalatát nyújtaná?     

Haladjunk most tovább e kérdést szem előtt tartva úgy, hogy részletező 

figyelemmel végigpásztázzuk az 1969-ben alapított – a berlini zeneakadémián végzett, 

de a jazz és a szabad improvizáció világában is jártas Manfred Eicher (*1943) által 

lértehozott – ECM Records eddigi publikációs tevékenységét, különös tekintettel a 

kiadó „New Series” sorozatára, amely hivatalosan 1984-ben indult, ám utólag néhány 

korábbi kiadvány is részévé vált (a kiadó csupán két sorozatot fejleszt: a jazz lemezek 

sorozatát, amelyben 30 év alatt mintegy 600 kiadványt jelentetett meg; és a 

„komolyzenét” tartalmazó New Series sorozatot, amelyben 20 év alatt nagyjából 200 

tétel kapott helyet). A kiadó első szembeötlő különlegessége (legalábbis a „major”-

ökhöz képest) éppen ez a körülmény: a szakmai-technikai, az esztétikai-

koncepcionális, a stratégiai-kommunikációs és az informális döntéshozatal kezdettől 

fogva mindmáig megmaradt az alapító Manfred Eicher hatókörén belül – éppen úgy, 

ahogyan a múzeumok világában egy-egy kiállításrendező művész-kurátor esetében 

szokás –, még ha minden egyes részterület feladat- és döntéskomplexumát mindvégig 

meg is osztotta olyan munkatársakkal, akik az adott részterületen kompetensebbek. 

Mindezek alapján aligha lepődhetünk meg azon, hogy a kiadó felépítését és 

tevékenységét vizsgálva hatalmas kivitelezői gárda helyett egy meglehetősen szűk 

körű teammel van dolgunk. A New Series sorozat szempontjából például csupán 

néhány hangmérnök, két-három állandó vizuális szakember (tervező, fotós, grafikus), 

alig két tucat további vendég-fotóművész – akik a fele részben fotóműveket tartalmazó 

lemezborítók és a kísérőfüzetekben elhelyezett portrék alkotói125–, néhány további 

képzőművész – akik a festészet, az installáció vagy a piktográfia világából 

                                                 
124 Gadamer, A szép aktualitása, 9. o. 
125 Roberto Masotti, Jean-Luc Godard, Nádas Péter, Jim Bengston, Giya Chkhatarashvili, Christoph Egger, 
Vladimír Jedlička, Muriel Olesen, Ruth Waltz, Thomas Wunsch, és mások. 
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érkeztek126–, egy visszatérő nevekből álló válogatott zenetudósi kör, akik a 

kísérőszövegek, esszék elkészítésén túl nyilván tanácsadói körként is szerepet 

kapnak127, és persze maguk az előadók, akik két csoportba oszthatók: 

(1.) A New Series sorozat kezdettől fogva lehetőséget biztosított néhány fiatal 

művész számára, hogy egy évtizedeken átívelő repertoárépítésben működjenek közre, 

amely nemcsak saját világhírük megalapozására lehet alkalmas, hanem a kiadó átfogó 

projektjéhez is megfelelően illeszkedik. A kiadó „saját” művészei között említhetjük 

Juliane Banse-t (szoprán), Christopher Bowers-Broadbentet (orgona), Dennis Russel 

Daviest és a Stuttgarti Kamarazenekart, Thomas és Patrick Demenga-t (cselló), 

Maacha Deubnert (szoprán), Till Fellnert (zongora), a Hilliard Együttest, John 

Holloway-t (hegedű), Tõnu Kaljuste-t és az Észt Filharmónia Kamarakórusát, Kim 

Kashkashiant (brácsa), a Keller Quartetet, Thomas Larchert (zongora), Anja Lechnert 

(cselló), Michelle Makarskit (hegedű), a Rosamunde Quartetet, a Trio Mediaevalt, 

Thomas Zehetmair-et és a Camerata Bernt. A kulturális univerzalizmus iránti igényt 

jól példázza az is, hogy ez a sor olyan előadókkal egészül ki, akik hírnevüket nem a 

klasszikus zene területén alapozták meg, az ECM égisze alatt mégis „elkalandoztak” a 

klasszikus és a kortárs komolyzene területére és teljesítményük kiemelkedő volta 

semmiben sem maradt el korábbi tevékenységüktől, ráadásul „eredeti” és „átutazó” 

működésüket egyaránt az ECM művészeiként fejtették ki.128  

(2.) Az előadók másik csoportja olyan művészekből áll, akik vagy már a 

kiadóval való találkozásuk előtt világhírű művészek voltak, vagy hosszabb ideig más 

fórumokon szerepeltek és vívtak ki széles körben elismerést, de akik vissza-visszatérő 

jelenlétükkel nagyban hozzájárultak ahhoz, amit az imént a kiadó „kanonizációs 

tekintélyének” neveztem: az American Composers Orchestra, az Arditti Quartet, a 

Cikada Ensemble, Eduard Brunner, Bruno Ganz, David Geringas, Eötvös Péter, 
                                                 
126 A leggyakrabban megjelenő képzőművészek: Birgit Binner, Mayo Bucher, Ariane Epars, Catherine 
Hersberger, Jan Jedlička, Sascha Kleis, Barbara Wojirsch. 
127 Csak néhány fontosabb név, a teljesség igénye nélkül: Philippe Albèra, Herman Conen, Tatjana Frumkis, Paul 
Griffiths, Hans-Klaus Jungheinrich, Hartmut Lück, Wilfrid Mellers, Max Nyffeler, Wolfgang Sandner, Jürg 
Stenzl, valamint az előadó-zenetudósok: Herbert Henck, Paul Hillier, Ivan Moody, John Potter, Schiff András. 
128 Jan Garbarek (szaxofon, többek között a Hilliard Együttessel és Kashkashiannal dolgozott együtt néhány 
lemezen), Keith Jarrett (zongora, Bachtól, Mozarton és Sosztakovicson át Pärtig széles repertoárt épített ki, 
amelyet a komolyzenei kritikusok is igen melegen fogadtak), John Surman (szaxofon, a régi zenét improvizatív 
szabadsággal megközelítő Dowland Project két lemezén működött közre), Pierre Favre (ütők, többek között egy 
Pärt lemezen rögzített felejthetetlen pillanatokat), Nils Petter Molvaer (trombita, az avantgárd ütőssel, Robin 
Schulkowskyval készített közös lemezt), Dino Saluzzi (a Rosamunde Quartettel jelent meg közös produkciója), 
Markus Stockhausen (trombita, magától értetődő módon az idősebb Stockhausen lemezén hallható szólistaként). 
Érdemes még azt is megjegyeznünk, hogy ez a fajta „átutazás” az ECM lemezeken mindkét irányba működik, 
„komolyzenészek” szintén megjelennek outsider területeken. 
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Herbert Henck, Heinz Holliger, Leonidas Kavakos, Gidon Kremer, Sarah Leonard, 

Robert Levin, Alekszej Ljubimov, Borisz Pergamencsikov, Christoph Poppen és a 

Müncheni Kamarazenekar, Msztyiszlav Rosztropovics, valamint Schiff András, 

Hansheiz Schneeberger mind-mind hathatósan járultak hozzá ahhoz, hogy az ECM 

kiadó megfelelő súllyal tehesse fel a kérdést: „mi is ma a zene Európából nézve?”.  

Mert a kérdés egyáltalán nem kisebb ennél, hiszen „ugyanúgy, ahogy egy-egy 

jelentős író a rég- vagy közelmúlt felidézésével, a mítoszok vagy a mesélésre való 

történetek újraelmondásával… egy új, más színezetű jelenbe vezet át, a műtárgyak 

gyűjtése és a köztudat felé forduló, és arra erősen kiható értelmezése is egyfajta 

»újraelmondás«, egyfajta átfogalmazó művészet.” Perneczky Gézának a múzeumokat 

érintő gondolatmenete itt megint könnyen átfordítható a zenekiadás területére is:  

„Az interpretálásban rejlő esetlegesség a gyűjtemény legnagyobb – és 
tulajdonképpen teljesen megfoghatatlan – értéke. Mert ez biztosítja, hogy 
végülis soha nem a »múlt tanújeleivel« találkozunk, hanem a jelen történelmi 
tudatának és kultúrájának valamelyik nagyon személyesen átélt fejezetével.”129  

„Mi is ma a zene Európából nézve?” – tettük fel az imént a kérdést. És itt máris 

a repertoár eddigi kiépülésének történeti mikéntjét is érintenünk kell. Egyfelől előre 

kell bocsátani azt a nem jelentéktelen körülményt, hogy a kiadó repertoárja – amint azt 

a honlap is tanúsítja130 – számos nagy gyártóval ellentétben nem folyamatos és nomád 

áramlásban leledzik, hanem a megfelelő példányszám és a folyamatos utánnyomások 

révén egészében hozzáférhető: mint egy valódi gyűjtemény. Ettől persze még nem lesz 

jelentéktelen kérdés kiépülésének kronológiája, amelyet leginkább egy 

beteljesíthetetlen, mert örökké változó vízió lassú alakulásaként értelmezek. 

A kiadó már nevében nyíltan tanúsítja, hogy a jelen zenéjének közvetítésére 

tart igényt (Edition of Contemporary Music), sőt a rövidítés köznapi jelentése ezt a 

lehető leguniverzalisztikusabb, jóllehet ironikus értelemben fel is erősíti (az „ECM” 

összetétel az angolban ugyanis a „European Common Market”-et rövidíti131). Nem 

tanulság nélkül való, hogy az évek folyamán miként tölti meg tartalommal a kiadó ezt 

az elvontan lebegő kifejezést: „kortárs zene”.  

A New Series sorozat kezdetén (1979 és 1984 között), amint az sejthető is, a 

„contemporary”-nak a kronologikus művészettörténet által kínált fogalma felől teszik 

                                                 
129 Perneczky Géza, i.m., 171. o. 
130 www.ecmrecords.com
131 De talán az sem véletlen, hogy a rövidítés egyúttal az alkotó-tulajdonos: Manfred Eicher anagrammáját is 
magába rejti. 
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meg az első lépést: a határozottan nem európai (!) zenét alkotó Steve Reich és 

Meredith Monk friss szerzeményeit vezetik be elsőként „az európai közös piacra”, 

emellett a jazz az experimental és a contemporary egymásbajátszásának korai példáját 

is adják Heinz Reber és Thomas Demenga improvizációs albumával.  

Az 1984-es tulajdonképpeni indulásnál az akkor még teljesen ismeretlen Arvo 

Pärt zenéjét vezetik be az európai köztudatba (az előadók között nem kisebb neveket 

találunk, mint Gidon Kremer, Keith Jarrett, Alfred Schnittke, Tatjana Grindenko, 

Dennis Russell Davies), de az amerikai vonalat is tovább építik az akkor még fiatal 

komponistának számító John Adams-szel. Mielőtt azt gondolhatnánk, hogy a 

müncheni székhelyű vállalkozás csak az Európán kívüli művészet importjában 

érdekelt (például az észt, ortodox keresztény Pärt zenéje eme első recepcióban 

egyértelműen az európai mainstreamtől való idegenségével tűnik ki), csattanós és 

egyúttal elbizonytalanító választ kapunk felvetésünkre az 1984-es bevezető év utolsó 

kiadványával: Bruno Ganz olvassa Hölderlin és Celan verseit egy hanglemezen. 

Erőteljes válasz, hiszen a modernitás németségének sok szempontból két legfontosabb 

költője jelenik itt meg egymás mellett: a modern német költészet kezdeti szavának és a 

szótlanság ellen-szavának (Wort és Gegenwort) kettőse, akikkel megnyílik és be is 

záródik egy kör. Van persze valami elbizonytalanító is ebben a válaszban: egyfelől, 

hogy mit keres a „nagynémet” költészet az Európát két irányból keretező margináliák 

(Reich, Adams, Pärt) minimalista satírozásai között, másfelől, hogy mi módon 

kerülhet Hölderlin a contemporary címszava alá. De a legsúlyosabb kifogás még 

hátravan: mi indokolja, hogy egy zenei hanglemezkiadó zenei sorozatában verseket 

jelentessen meg „zeneként”? Ha Ganz verslemeze csak egyszeri eset lenne, a 

kifogások puszta álokoskodásoknak tűnnének, csakhogy e verslemez egyáltalán nem 

bizonyult egyszeri kivételnek. A művészettörténeti, sőt művészetelméleti kérdések 

tehát maradjanak még érvényben egy ideig, s a választ teoretikus reflexiók helyett 

magától a repertoártól fogjuk megkapni. 

1985-ben a repertoár addig megkérdőjelezhetetlen up-to-date mivolta egy 

csapásra érvénytelenné válik. Ekkor indul ugyanis a Gidon Kremer által alapított 

Lockenhaus Festival koncertjein készült felvételek sora, amely az elkövetkező tíz 

évben a repertoár fontos részévé válik majd, s amely egyértelművé teszi: a 

contemporary kitétel nem puszta kronológiai aktualitást jelent, hanem a 20. század 

(sőt a 19. század végének) minden olyan zenéjét, amely mindmáig határozott kihívást 

intéz az értelmezés felé. (Ezen az első albumon César Franck, Poulenc, Janácek, 
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Sztravinszkij és Sosztakovics darabjai szerepelnek). A Lockenhausi Fesztivál 

felvételeinek szériája egyúttal az előadói kör későbbi fontos szereplőinek debütálására 

is alkalmat szolgáltat (Holliger, Brunner, Zehetmair, Kashkasian, Robert Levin, 

Geringas, Pergamencsikov, stb.).            

1986-ban az osztrák zene kettős módon is megjelenik a kiadó horizontján: 

egyfelől a progresszív Werner Pirchner EU című nagydíjas lemeze, másfelől felvételre 

kerül Valerij Afanaszjev lockenhausi Schubert koncertje. Ez a lemez a maga idejében 

még tökéletesen egyedül árválkodik, de bő tíz évvel későbbi új formátumú kiadása 

idejére – nagyszámú új zene és növekvő számú klasszikus társaságában – már 

világosan illeszkedik majd egy olyan repertoárba, amelyben mindinkább egyértelművé 

válik, hogy a contemporary bármilyen zenét jelenthet, amely a kortárs hallgató 

számára mint jelentőségteljes érvényesíthető. Az 1986-os esztendőben még két további 

lemez érdemel figyelmet: Az egyik a brit Gavin Bryars bemutatkozó lemeze, aki a 

New York-i repetitív iskola mintáját sok mindenben követve a saját színekkel 

rendelkező nyugat-európai minimalizmus egyik legmarkánsabb alakja (Bryars első 

ECM lemezét az Arditti Quartet nemcsak művészi tolmácsolásuk színvonalával, 

hanem előadói tekintélyük legitimációs erejével is kitüntette). A másik lemez a 

brácsaművésznő, Kim Kashkashian Robert Levinnel elkészített anyaga, amely az első 

a kiadó számos válogatáslemezei közül. Ezeknek a válogatásoknak a jellegzetessége 

az, hogy korántsem holmi „best of”, vagy „encore” hangulatú egyvelegek, hanem a 

hallgató interpretatív teljesítményére igényt tartó zenetörténeti olvasatok, amelyek 

egymástól távolinak tűnő zeneművek lehetséges intertextuális olvasataira tesznek 

kísérletet. Kashkashian első Elegies című lemezét (amelyen Liszttől Elliott Carterig 

számos szerző műve kap helyet) még alapvetően a hangszer identitása, hangulati 

specifikuma, és eme specifikum finom elváltozásai szervezik egésszé, ám a 

későbbiekben kifejezetten konfrontatív válogatásokkal is találkozunk majd (Thomas 

Larcher, Alexei Lubimov, Ingrid Karlen, Werner Bärtschi, Michelle Makarski 

szólólemezein). 

A hagyománytörténet konfrontatív olvasására a legjobb példa mindazonáltal 

Thomas Demenga sorozata, aki 1987-től majdnem két évtizeden keresztül készít olyan 

lemezeket, amelyek J. S. Bach műveit állítják szembe kortárs szerzők darabjaival 

(Heinz Holliger, B. A. Zimmermann, Elliott Carter, Veress Sándor, Isang Yun). 

Ugyanebben az évben jelenik meg először a Hilliard Ensemble a kiadó művészeinek 

körében, hogy a következő 20 évben Perotinus-tól és Machaut-tól Josquin-en, Lassus-
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on, Palestrinán, Victorián, Tallis-on, Byrdön, Gesualdón és Bachon keresztül Pärtig, 

Tormis-ig, Mansurjánig, Kancheliig, Feldmanig, Bryars-ig, MacMillanig, és Barry 

Guy-ig a kamaraének történetének egy lehetséges változatát vezessék elő (amely 

narratíva a 18. század közepétől a 20. század közepéig tartó hatalmas, de egyáltalán 

nem meglepő „fekete lyukkal” terhes).  

Az 1988-as év három fontos kiadványt tartogat: Az egyik Arvo Pärt János 

passiója, a New Series sorozat egyik első olyan lemeze, amely díjak egész sorát nyerte 

el.132 A kritikai és hallgatói elismeréseknek annyiban van jelentősége, hogy egyre 

határozottabb választ adnak az olyan kérdésekre, mint: „ígérhet-e fogyasztói sikert egy 

olyan kiadói vállalkozás, amely a specializáció önkorlátozó gyakorlatával szemben a 

(zene)kultúra univerzalitásigényét kívánja fenntartani, anélkül, hogy eme 

univerzalitásigényt a végtelen emisszióban hagyná feloldódni – ahogyan azt a 

„major”-ök teszik?” A másik figyelemre méltó 1988-as lemez Keith Jarrett klasszikus 

előadóként való debütálása Johann Sebastian Bach Das Wohltemperierte Klavier-

jának első könyvével, amit aztán egy tucat további felvétel követ Bachtól, Händeltől, 

Mozarttól és Sosztakovicstól. A harmadik lemezen eközben Kashkashian a hangszeres 

irodalomban marginálisnak számító brácsarepertoár felfedezésében halad tovább a 

nagy zeneszerző-mélyhegedűs, Paul Hindemith összes brácsaművének felvételével.133 

A kiadó lassan felismerhetővé teszi, hogy igazi arcélét mégsem az Európán kívüli, a 

marginális vagy a történelem régmúltjához tartozó zene európai bevezetése, vagy 

újrafelfedezése határozza meg, hanem ezek csak az európai zene saját gyökereinek 

újrafelfedezéséhez és újraértelmezéséhez nyújtanak inspirációt. A jól ismert európai 

kánon lassan felismerhetővé válik, de egy olyan kontextusban, amelyben a „jól ismert” 

és az „idegen” egymás számára kölcsönös kihívást jelentő és egymást kölcsönösen 

újraértelmező játék horizontjában állnak, amely játékban az első szó – amint azt 

láthattuk – nem a „már ismert” felől érkezik, hanem az „idegen” előjoga, hogy irányt 

adjon a dialógusnak. (Így van ez akkor is, ha a játék természetéből kifolyólag 

korántsem tudjuk rögzíteni sem az „idegen”, sem a „jól ismert” identitását, hanem e 

pólusok csak mint a játék funkciói és a dialógus viszonylatai jönnek számításba.) A 

dialógus pedig – amint azt már Platóntól is tudjuk – mindenekelőtt a hermeneutikai 

                                                 
132 Ez a tendencia az ezredfordulóra odáig fejlődik, hogy az ECM gyakorlatilag minden évben elnyeri az egyik 
Grammy díjat (a kisebb kitüntetéseket most nem is említve). 
133 A brácsarepertoár témájára részletesen visszatérek a II. 5. fejezetben. 
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jóindulaton (az eumeneisz elenchoi-on) múlik,134 azon tehát, hogy a konszenzust nem 

a dialógus céljának és kifutása sikerének (vagy elmaradása esetén: 

sikerületlenségének) kell, hogy tekintsük, hanem éppenséggel lehetőségfeltételének. 

Csak a dialógus eme hermeneutikájában lehet értelme annak, hogy az Edition of 

Contemporary Music repertoárjában lassan elfoglalja helyét Biber, Bach, Händel, 

Tartini, Schmelzer, Zelenka, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, 

Brahms, Dvořák, Reger, Busoni, Janácek, Glazunov, Schönberg, Debussy, Ravel, 

Bartók, Kodály, Sztravinszkij, Hindemith, Britten, Sosztakovics, Hartmann és persze 

Webern is. 

1989-ben a zenetudósként is működő Paul Hillier egy olyan sorozatot indít el, 

amelynek a későbbiekben szintén figyelemreméltó folytatása lesz majd. A Proensa 

című lemezen ugyanis a trubadúr zene és költészet innovatív interpretációját kínálja, 

amely példát nyújt majd a régi zene területén végrehajtható „erős olvasat”135 olyan 

további művelői számára, mint a The Dowland Project, vagy a Christoph Poppen és a 

Hilliard Együttes kooperációjában Helga Thoene kutatási eredményei alapján készített 

2001-es Bach-interpretáció, a Morimur című lemez.136 Ezekben a munkákban egytől-

egyig a zenetudomány és az előadóművészet egymásra hatásának reflexió tárgyává tett 

példáival találkozhatunk, amely ezen az explicit módon is a repertoár sajátjává teszi 

azt a diskurzust, amely a háború utáni európai zene legfontosabb teoretikus vitáját 

hozta, s amely az előadás autenticitása körül robbant ki. (Nyilván nem véletlen, hogy 

ugyanebben az évben, tehát 1989-ben készíti el Keith Jarrett is a kiadó első 

„historikus” barokk felvételét Bach Goldberg variációinak csembalós előadása 

formájában.) 

A repertoár 1992-ben bővül tovább néhány fontos kortárs zeneszerzővel. Kim 

Kashkashian egy közös lemezen mutatja be Alfred Schnittke és Giya Kancheli 

zeneszerzői világát. Ezzel egy jelentős folyamat indul el, amennyiben a Szovjetunió 

széthullása után végre hozzáférhetővé válik az a hosszú ideig szinte titokban 

tartott/titokban maradt kortárszenei teljesítménykomplexum, amit ma röviden csak ex-

szovjet zenének hívunk, s amely a kilencvenes évek folyamán – a legkevésbé sem 

meglepő módon – a sok tekintetben kimerült (vagy kimerültnek látszó) nyugat-európai 

zene számára friss inspirációkat nyújthatott (mindazzal a túlzással és felszíni 

                                                 
134 Vö. Bacsó Béla, Határpontok, T-Twins, 1994, 25. o. 
135 Vö. Harold Bloom,  A Map of Misreading, Oxford University Press, New York, 1975. 
136 ECM New Series 1774  
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pezsgéssel egyetemben, ami az ilyesmivel együtt jár) – persze távolról sem csupán az 

ECM kiadó számára. Schnittke és Pärt ugyan már egy ideje nyugati emigrációban 

tartózkodtak, műveik egyre szélesebb körökben váltak ismertté (Pärt mindezt 

kifejezetten az ECM-nek köszönhette), ám egy sor kollégájuk csak most léphetett 

először a szélesebb nyugati nyilvánosság elé: Kanchelit követően hamarosan a 

repertoárban találjuk Gubajdulina, Usztvolszkaja, Szilvesztrov, Mansurjan, Vasks és 

Knajfel nevét is, sőt, e sorok írója nem csodálkozna azon sem, ha e sor a jövőben még 

kibővülne olyan nevekkel, mint Avet Terterjan, Alexander Vusztyin, Vjacseszlav 

Artyomov vagy Frangiz Ali-Zadeh.  

Az ECM által a kilencvenes években bemutatott kortárs zene egy másik 

köréhez a nyugati ízlés számára már régebben elfogadottá vált, „progresszív” amerikai 

és nyugat-európai szerzők tartoznak: Cage, Carter, Messiaen, Stockhausen, Boulez, 

Dutilleux, B. A. Zimmermann, Dallapiccola, Petrassi, Berio, Henze, Lachenmann, 

Lutoslawski, Penderecki, Rihm, Yun, Saariaho. Utolsóként ezek az alkotók is elnyerik 

helyüket a kortárs zene repertoárjában, jóllehet a sor minden szakértői kortárszenei 

kiadónál (WERGO, Col Legno) éppen velük kezdődne.  

1993-ban újabb Hölderlin vonatkozású lemez jelenik meg: Heinz Holliger 

zeneszerzői főműve, a Scardanelli-Zyklus. Az „irodalmi zene” koncepciója (amely a 

poszt-weberniánus szerialista instrumentalizmus ellenpólusaként akár szintén 

hivatkozhatott magára Webernre is mint eminens irodalmi komponistára, akinek 

életműve legnagyobb részét Goethe, Rilke, George, Jone, Trakl és szakrális szövegek 

megzenésítései teszik ki) kiváló támogatóra lelt Manfred Eicher személyében, 

olyannyira, hogy bizonyos esetekben maga a producer ajánlott az egyes komponisták 

figyelmébe egy-egy költői életművet, s lett így inspirátora jelentős alkotásoknak. A 

klasszikus modern költészet nem csak Holliger műveiben kapott kiemelkedő helyet, 

hanem alapvetően határozza meg Kancheli, Kurtág és főleg Szilvesztrov életművét, de 

egy Clemens von Brentano, vagy egy Robert Burns-dalt a Pärt-oeuvre-ben is 

találhatunk. Ezek mellett az ECM sorozatában a liturgikus és szakrális szövegekre írt 

kortárs kompozíciók is előkelő helyet foglalnak el (Pärt, Górecki, Schnittke, Knajfel, 

Mansurjan művei).  

Az 1994-es esztendő hozta el a New Series sorozat egyik leghangosabb sikerét: 

Jan Garbarek és a Hilliard Ensemble Officium című kooperációját, amely a zenélés 

dialogicitására mutató nehezen túlszárnyalható példázat (Garbarek a középkori 

többszólamúsággal szembesíti a jazz idiómáját – és mindez megfordítva is érvényes). 
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A felvétel még akkor is maradandó példa, ha ez a bizonyos dialogicitás máskor sokkal 

mélyebb és finomabb módon lép is működésbe. (A lemeznek egyébként – ahogyan az 

nagy üzleti sikerek esetében még a magaskultúrában is lenni szokott – folytatása is lett 

1998-ban, Mnemosyne címmel.)  

A következő év (1995) egy nagyformátumú komponista és egy nagyformátumú 

zongorista csatlakozásával gazdagítja a palettát: Kurtág György Robert Schumann 

kamaraművei társaságában mutatkozik be, Herbert Henck pedig arra emlékeztet, hogy 

az elfeledettség nem csak a Kelet félévszázados sajátsága: Johann Ludwig Trepulka, 

Norbert von Hannenheim, Federico Mompou, Jean Barraqué, George Antheil vagy 

Hans Otte (újra)felfedezésén munkálkodni nagyon hasonló teljesítmény, mint a keleti 

personae non grata színrevitelét elősegíteni. 

1996 megint egy újabb izgalmas zeneszerző és egy újabb fontos előadó 

érkezése miatt marad emlékezetes: Erkki-Sven Tüür első lemeze nem csak arról 

tanúskodik, hogy a baltikumi zeneszerzés milyen megkerülhetetlenné vált az 

ezredfordulóra (Tubin, Eller, Pärt, Tormis, Sumera, Vasks, Pelecis, Mažulis és a sor 

még folytatható), hanem arról is, hogy a kiadó, amelynek kortárszenei repertoárjára 

addig alkalmanként a „minimalista”, „spiritualista”, „new age”, stb. címkéket 

próbálták ráaggatni, egyre nehezebben tűri meg az ilyen beszűkítő értelmezéseket. 

Ráadásul egyre nyilvánvalóbban fórumává válik egy újabb nemzedéknek is (az 50-es, 

60-as években születetteknek), akik számára a „posztmodern állapot” már nem 

feltétlenül a modernizmus kritikájának egy újabb kísérlete és főként nem a mind 

radikálisabb redukció terepe, hanem egy pluralisztikus esztétikai alapállás lehetősége, 

amelyből kiindulva hol játékosan, hol kínlódva de mindenképp döntéseket kell hozni, 

s ahol a zeneszerzés ősi, a görögöktől ismert értelme: a zene mint ethos új értelmet 

nyerhet. Nem áll messze ettől a gondolatkörtől a kiadó előadói körének újabb bővítése 

sem: Keller András és a Keller Quartet egyfelől azt bizonyítják, hogy a magyar kortárs 

zene nem csak zeneszerzőket jelent, hanem elkötelezett és mértékadó olvasatokat 

produkáló előadóművészeket is: ez esetben Kurtág vonósnégyeseit illetően. Egyébként 

a magyar vonal – akárcsak az észt – jelentős szerepet játszik a repertoár egészében: 

Bartók – Veress – Kurtág – Eötvös (és ha csak pillanatokra is, de Kodály és Ligeti) 

egy meglehetősen világos és nehezen kikezdhető sor, amely a messziről jött ember 

letisztázó tekintetével ajándékoz meg bennünket magyarokat, akiknek oly sokszor 

kellett saját történeti narratíváinkat újraírnunk a közelmúltban is. 
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1997 újfent legalább két kiadvány miatt érdemel szót. Egyrészt Eduard Brunner 

szólólemezén ekkor szólal meg először Helmut Lachenmann prófétai hangja: anti-

esztétikai zeneszerzésmódja, amely az elkövetkező években két teljes kiadvánnyal 

válik majd plasztikusabbá, s teszi egyúttal azt is egyértelművé, hogy az ECM továbbra 

is kész a legradikálisabb zenék befogadására és publikálására, s hogy a darmstadti 

triász nagy hármasából (Boulez – Stockhausen – Nono) ironikus módon talán éppen 

ahhoz áll a legközelebb, aki a lemezeken eddig még egyszer sem szerepelt: a 

szolidaritás és a szociális elkötelezettség, valamint az egzisztencialista misztika 

különös harcosához, Nonóhoz. Ezt a latens hatást egyfelől Nono egyetlen jelentős és 

hűséges tanítványa, Lachenmann jelenléte sugallja, másfelől az egyik legfontosabb 

zenei Nono-nekrológ publikációja: Kancheli 70 perces Lamentje, amelyet egy 1999-es 

lemezen Gidon Kremer, Nono nagy inspirátora játszik.137 A másik lemez, amely 

figyelmet követel, teljesen egyedülálló a maga nemében és akárcsak a költészettel 

összefüggő felvételek, szintén egy fontos társművészeti összefonódás lenyomata: 

Jean-Luc Godard Nouvelle vague című filmjének teljes audio anyaga (zene, 

párbeszédek, hangok), Claire Bartoli, a vak Godard-fan jegyzeteivel. Ez a lemez 

Eicher és Godard között egy hosszú távú együttműködés állomását jelenti, s egyben 

remek darabja annak az alsorozatnak, ami tulajdonképpen már korábban elindult Eleni 

Karaindrou (Theo Angelopulos kedvenc zeneszerzője) filmzenéinek folyamatos 

publikálásával.  

Egyébként 1990-ben maga Eicher is rendez egy filmet, ezen kívül kiadói 

tevékenysége egy-egy fotóművész albumának kiadására is kiterjed – az ECM tehát 

jelezni kívánja: ahogyan a zeneművekről kontextualizáltan gondolkodik, ugyanígy 

magát a zenét sem tekinti a társművészetektől határozottan elválasztandó 

specimennek. Ellenkezőleg: a hanglemezek prezentációja – a vizuális kerettel, a 

tudományos, esszéisztikus és szépirodalmi kommentárokkal – gyakran páratlan 

„Gesamtkunstwerk”-nek bizonyul. A kiadó intermedialitása persze nem lép át 

bizonyos konzervatív határokat, mégis figyelmet érdemel az a mozzanat, ahogyan a 

kultúráról mint összefüggésről tud. 

A kiadó nagynevű szólistái közül legutóbb, 1999-ben Schiff András 

mutatkozott be egy kétzongorás duplalemezen, amelyet Peter Serkinnel készített.138 A 

klasszikus repertoárral világhírűvé vált zongorista világosan megmutatta a kiadó 

                                                 
137 ECM New Series 1656 
138 ECM New Series 1676 
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zenetörténeti víziója iránti affinitását, midőn a két lemezre Mozarthoz Reger és Busoni 

műveit társította. A későbbiekben ECM-es repertoárján egyfelől klasszikus művek 

újrainterpretálásai, másfelől új felfedezések (Janácek zongorazenéje) váltak 

hozzáférhetővé.  

2000-re, a túl sokáig is hiányzó Cage-lemez megjelenésével lassan teljessé 

válik Amerika zenéjének egy lehetséges narratívája is: Ives – Antheil – Nancarrow – 

Cage – Carter – Rochberg – Reich – Glass – Adams – Hartke. Ugyanebben az 

esztendőben indul útjára a sokat ígérő együttműködés Christoph Poppennel és a 

Müncheni Kamarazenekarral (egy K. A. Hartmann lemezzel). A müncheni székhelyű 

kiadó végre haza (is) talál? 

A New Series sorozat 20. születésnapján, 2004-ben megjelentetett Helmut 

Lachenmann-operafelvétel: A kis gyufaáruslány úgy is felfogható, mint a repertoár 

egyfajta metaforája. Akárcsak az anderseni mese, a New Series sorozat is az alkony 

történeteként mutatkozik meg – nagyban hozzájárulnak ehhez a lemezborítók is, 

amelyekről eddig nem szóltunk, pedig a „publikáció művészeté”-ben nem 

elhanyagolható a szerepük. Vessünk most egy futó pillantást rájuk – szem előtt tartva 

az anderseni mese szcenírozásának párhuzamát: egyfelől és kezdetben letisztult, 

világos, sokszor csak piktográfiára szorítkozó „minimalista” vizuális elemek 

uralkodnak (Pärt, Bach, Bryars, Knajfel, Stockhausen), amelyek az „új”, „születő” 

vagy „gyermeki” asszociációt sugallják (ezeknek felel meg a kislány a történetben) (1. 

ábra);139 másfelől és egyre hangsúlyosabban sötét alaptónusú rajzolatok és fotók sora: 

mély vörös lobogás (Janácek, Szilvesztrov, Haydn) (2. ábra), csillagos égbolt 

(Holliger, Tüür, Biber) (3. ábra), sötét egyszínű alap (Bach, Pärt, Mozart, Perotinus, 

Szilvesztrov) (4. ábra), magányos tájak, hegycsúcsok (Byrd, Kancheli, Kurtág) (5. 

ábra), melankolikus hangulatú vízpartok (Tallis, Schubert, Schnittke) (6. ábra), 

elsuhanó utak (Tüür, Hartmann-Bartók) (7. ábra), füstölgő, szomorú nagyvárosok 

(Schönberg, Bartók, Sztravinszkij) (8. ábra), ütött-kopott oszlopok és lépcsőfordulók 

(Bartók-Eötvös-Kurtág, Larcher) (9. ábra), viharos égbolt és vizek (Bryars, Carter, 

Szilvesztrov, Hartmann, Gubajdulina) (10. ábra), téli táj (Schmelzer, Bach, Kancheli, 

Eller, Holliger) (11. ábra), homályos éjszakai felvételek, nem egyszer mozgó 

fényekkel (Kurtág, Bruno Ganz, Sztravinszkij-Bach) (12. ábra), a képből éppen 

kivonuló alakok (Ives, Goebbels) (13. ábra), kinagyított láb- és kézfejek 

                                                 
139 Az ábrákat lásd. a 271-273. oldalakon. 
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(Szilvesztrov, Mansurjan, Mozart-Debussy) (14. ábra).140 A domináns módon sötét 

tónusú képekkel szemben a zene viszont, amely a lemezeken megszólal, maga a 

fellobbanó fény, amely – mint apró gyufa – egy időre bevilágítja közvetlen 

környezetét, sőt a melegség illúzióját sem tagadja meg. A mese addig tart, amíg a 

kislánynak van még gyufája, amit köténykéjéből előhúzhat, s amíg vannak emlékei és 

látomásai, amelyeknél elidőzni érdemes. Végül is nem a gyufa fogy el hamarabb, 

hanem az utóbbiak: az önértelmezés játéka és szenvedése beteljesedik.  

Ugyanígy az ECM meséjében sem az egyes „gyufaszálak” magukban az igazán 

fontosak, hanem az a viselkedés-gyakorlat, amely e gyufákat mozgatja: a kiadó-

felvillantás, amely önértelmezés is egyben, s amely a contemporary és a music szavak 

értelme-emléke-víziója körül forog, nem unva bele, hanem újabb és újabb víziókat 

találva mindegyre, s amely az alkonyi órán a világ lassan beálló világtalanságával 

szembe a műalkotás „világló felfénylését” (Heidegger) állítja. Ha egyfelől a kultúra 

univerzalitásának eszméjét vetettük az ECM szemére, akkor most másfelől meg kell 

jegyezzük, ennek az univerzalitásnak mint világlani-képességnek a fonákját és 

fedezetét egy még nagyobb univerzalitás képezi: a világtalanság univerzalitása, maga a 

vak-sötét, amely mineműségében sokkal eredendőbben mutatkozhat meg az apró 

gyufaszál időnyi kis fénye nyomán (előbb pislákolásként, majd elsötétülésként és 

kihunyásként), mint azokban a kivilágított házakban, amelyekbe a mesebeli kislány 

immár végképp nem kaphat bebocsátást, s amelyekben valamely időtlennek tetsző házi 

fényforrás (petróleumlámpa vagy villanyfény) örökké jelenlévőnek mutathatja a 

Napot, s örökké távollévőnek a vaksötétet. A házak, a háziasított élet jól-elrendezett 

világában mindennek megvan a maga helye és a maga határa, mindenkinek megvan a 

maga tulajdona, a maga specimenje. E háziasított élet nem univerzális, viszont 

domesztikális és speciális: mindent háziasít és specifikál, ahogyan maga is háziasított 

és specifikált, magát a világot is háziasítja és specifikálja. A magányos kislány viszont 

a hideg és sötét utcán magával a „háziasíthatatlannal” tart kapcsolatot, az unheimlich 

vaksötéttel, amely csak időre engedi át magán a világlást. A kiadó-felvillantás nem 

más, mint a zene és a történetiség kezdetleges és pillanatnyi olvashatósága és 

olvashatóvá tétele, egyszerre interpretáció és meta-művészet, amelyet a gyufaszál 

igazol – ha fellobban (és vonja meg az igazolást, ha nem gyullad meg).        

                                                 
140 Az ECM New Series lemezborítói nagyjából tucatnyi típusba sorolhatóak, ám ahogyan a zárójelekbe tett 
utalásokból is kitetszik, az egyes vizuális típusok nem esnek egybe a lehetséges zenei határokkal, sőt 
ellenkezőleg: éppen a repertoárba beillesztett zeneművek hermeneutikai horizontjainak közelségét tanúsítják.   
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I. 5.  A publikáció művészete  

   

 „Ahol valóban tájat látunk,  

s már nem egyes természeti tárgyak összességét, 

ott keletkezése közben értük tetten a műalkotást.” 

(Georg Simmel: A táj filozófiája) 

 

 

 Még ha emlékeztetünk is Gould azon kijelentésére, hogy „a jelenlegi, az iskolai 

szolfézs megaláztatásának alávetett generáció lesz az utolsó, amelynek többsége azt 

képzelheti, hogy a hangverseny az a tengely, ami körül a zene világa forog”,141 s ha 

messzemenőkig igazolva is látjuk azon nézetét, hogy a hanglemezgyártás alapjaiban 

változtatta meg a zenei tapasztalatot, ettől még a lemezkiadás intézménye korántsem tarthat 

igényt minden további nélkül a művészet rangjára. Sőt, első pillantásra egy ilyen feltételezés 

egyenesen védhetetlennek tűnik, hiszen a kiadás/kiállítás eredendően élesen megkülönbözteti 

magát a kiadott artefaktumtól, ehelyett csupán annak a nyilvános fogyasztás számára való 

hozzáférhetőségét biztosítja: ezt hívjuk publikálásnak. A publikáció „jelentés nélküli” 

intézménye pedig nem más, mint „néma szolga, amely mindössze tárgyak és látogatók 

randevújának megszervezését szolgálja.”142  

Jóllehet a publikálást elsőrendűen szerzői intenciónak szokás tekinteni, valójában 

legtöbb esetben ténylegesen nem a szerző publikál (ha igen, akkor sem szerzői minőségében), 

hanem a szerző és a publikum közé iktatott intézmény, a publikáció médiuma. Mármost e 

médium neutrális modellje semmiképp sem célravezető, hiszen nem számol a közvetítés 

gyakorlatának interpretatív hatalmával. Ez a hatalom pedig, ami a piac közegében 

artikulálódik, jellegzetes módon úgy működik, hogy közben figyelmen kívül hagyja a 

művészet oikumenikusságának másféle realitásait, s a művészet tapasztalhatóságának egyetlen 

útjává az – általa ellenőrzött – publikációs aktust teszi. A publikáció médiuma szerint a 

műalkotás nem attól oikumenikus, mert nyílttá tesz, hanem azért, mert nyilvánossá válik. A 

publikáció aktusai egész rendszert alkotnak, amelyben a publikált artefaktumok: az opusok 

úgy keringenek, mint részvények a tőzsdén. A hasonlat persze nem véletlen, hiszen a 

művészetfilozófusok már régóta beszélnek a művészet szimulakrummá válásáról, a művészet 

ön-szimulációjáról, vagy legalábbis arról – és ez legalább Hegelig visszavezethető –, hogy a 

                                                 
141 Glenn Gould, A hangfelvétel kilátásai, in uő., i.m., 95. o. 
142 György Péter, i.m., 23. o. 
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művészetnek eltűnt a tétje. Számomra ebben a diskurzusban az orosz zeneszerző-teoretikus, 

Vlagyimir Martinov elmélete a leghangsúlyosabb, aki kifejezetten a „publikáció 

művészetéről” beszél.143  

 Martinov a zene történetében a gregoriántól kezdve a mi korunkig három lényegileg 

különböző, bár egymást nem szükségszerűen felváltó, inkább egymásra telepedő paradigmát 

különít el. Fejtegetésének kulcsa a zene helyének, vagy terének kérdése. A nyugati zene 

kezdetének, azaz a gregoriánnak a tere (akárcsak számos nem-nyugati zenei kultúra tere) 

szakrális tér, a zenélés pedig a szakrálisban való benne-létet jelenti. A szakrális zene nem 

publikálható, hiszen ő maga a „nyilvánosság” mint nyíltság (Lichtung) és már ő maga a 

megosztás mint communio.144 A szakrális tér médiuma maga az ember. Ezzel szemben a 11. 

századtól elindul egy lassú folyamat, amely a zene terét fokozatosan a művészet tere, vagyis 

az esztétikai tér alá rendeli, amely térben a zene előbb mint megcsinált artefaktum: „res 

facta”, majd mint opus realizálódik. Ennek a térnek a médiuma már nem a homo cantor, 

hanem a képzett muzsikus. A megcsinált zene és az opus egyaránt rögzített és sokszorosított 

zene, ugyanakkor, amíg az előbbi, amely a kéziratos rögzítés és sokszorosítás mediális útján 

terjed, még jobbára a tanítványság hermeneutikájának hagyományában áll, addig az utóbbi 

egyre inkább eltávolodik ettől, s már eleve a piac hermeneutikája és ökonómiája számára 

készül. Ezzel el is jutottunk a harmadik fázishoz: a publikáció teréhez, a műalkotás piaci 

ontológiájához: 

„Habár a publikáció az opus-mű létezésének módja, ugyanakkor a publikáció 
a műhöz viszonyítva külsődleges dolog, mivel a publikációt úgy is értelmezhetjük, mint 
bizonyos manipulációk sorát, melyek a művet a nyilvános létezés valóságába vezetik. 
És itt egy új tér kialakulásának szemtanúi lehetünk – a manipulációk illetve a gyártás 
és fogyasztás tere kialakulásának, ami az opus-mű körül jön létre. Ahhoz, hogy 
realizálódhasson, az opus-művek terének illetve a művészet terének szüksége van a 
gyártás és fogyasztás terére, amit egy egész sor intézmény és szervezet formájában 
képzelhetünk el – oktatási intézmények, hangversenytermek, koncertügynökségek, 
reklámirodák, kiadók, sajtó, kritika, közönség, és sok-sok más egyéb. Persze, mindez 
korántsem rögtön jelenik meg, és létezésének kezdeti szakaszában a gyártás és 
fogyasztás tere meglehetősen észrevétlen, alárendelt és fakultatív szerepet tölt be a 
művészet teréhez képest. Ám a művészet terének kialakulásával együtt felerősödik a 
gyártás és fogyasztás terének szerepe is. Ez abban nyilvánul meg, hogy az opus-mű 
fokozatosan elveszíti önálló jelentőségét és a gyártás-fogyasztás manipulációinak 
tárgyává válik. Az imént mondottakból, persze, egyáltalán nem következik, hogy a 
gyártás-fogyasztás tere »felfalná« a művészet terét, vagy a gyártás és fogyasztás tere, 

                                                 
143 Vlagyimir Martinov, Opus posth. zóna és az új szakrális tér, Kozma András fordítása, in Pannonhalmi 
Szemle, 2002/2, 28-39. o.; 2002/3, 69-81. o.  
144 Martinov látványosan nem vesz tudomást a szakrális és a profán egymást feltételező kettőséről, amely a 
középkori zene kultikus alapon kívánatossá tett – ám valóságosan sohasem realizált – mozdulatlanságát a 
történetiség ténylegességévé transzponálja (vö. még Gadamer, Igazság és módszer, 180-181. o.). 
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mint valami kívülről jövő erő, kiszorítaná a művészet terét – valójában a helyzet ennél 
sokkal bonyolultabb. […] Bárhogy is nézzük, a gyártás-fogyasztás tere felváltja a 
művészet terét, és a legújabb kori történelem egyik legfontosabb eseményének éppen 
ezt a váltást tekinthetjük.”145   

Martinov szerint e váltás lényege észrevétlenségében áll: 

„A bekövetkezett változással szembeni érzéketlenség és értetlenség az egyik 
feltétlenül szükséges feltétele a gyártói és fogyasztói tér létezésének, amely csupán 
annyiban létezhet, amennyiben szimulálni tudja a művészet terét és a manipuláló 
ember tudatában létrehozza a művészet létezésének illúzióját. Ily módon a szimuláció 
válik a gyártói-fogyasztói tér fundamentális elvévé, aminek eredményeképpen az ezt a 
teret alkotó művek már megszűnnek, mint szó szoros értelemben vett művek, és 
„szimulánsokká” válnak, magukra vállalva a korábbi művészeti alkotások 
funkcióját.”146

 A publikáció művészetének martinovi vezérkérdése tehát az, hogy „mit publikáljunk, 

hogy publikáljunk, mikor publikáljunk illetve milyen feltételek mellett publikáljunk, ráadásul 

mindaz, ami publikálásra kerül, teljes mértékben elveszíti saját, önálló jelentőségét, sőt, 

szubsztancionalitását, mivel csupán a publikáció megfelelő módon feltett stratégiai 

kérdéseinek eredményévé válik”.147  

 Nos, ha Martinov szerint így áll a helyzet, akkor komolyan fontolgathatjuk-e, hogy a 

„publikáció művészetét” oly módon próbáljuk meg átértelmezni, hogy az ne a művészet 

kisemmizésének bizonyuljon, hanem a művészet megőrzése (de nem a művészet illúziójának 

megőrzése) egy lehetséges módjának? Eme átértelmezés irányába valójában a Martinov-

szöveg is tesz néhány lépést: „…a művészi tér szimulációja… felveheti egy tudatos, a művészi 

stratégiákkal, gesztusokkal és diskurzusokkal történő manipulatív játék formáját, mivel ezekre 

úgy tekint, mint a konceptuális művészeti akciók nyersanyagára.”148 Tehát a „publikáció 

művészete” a szimulációvá vált művészetet kifejezetten mint szimulakrumot a konceptuális 

művész módján veszi igénybe. 

Az elidőző szemlélet számára koncepciózusan, néha úgyszólván költői módon 

összegyűjtött/megkomponált művészeti kánonok (így egyes lemezkiadók repertoárjai is) azért 

nem illethetők mégsem minden további nélkül azzal a váddal, hogy a művészet terének 

öntudatlan szimulánsai lennének, mert alkalmasint éppen a művészetnek arra az ínséges 

helyzetére, sőt paralízisére reagálnak, amely a publikáció terében következett be. Az 

ilyenfajta kánonképződési folyamatok általában a művészet komolyságának és 

                                                 
145 Martinov, i.m., in Pannonhalmi Szemle, 2002/2, 37. o. 
146 Martinov, uo., 38. o. 
147 Martinov, i.m., in Pannonhalmi Szemle, 2002/3, 70. o. 
148 Martinov, uo., 70-71. o. 
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érvényességének visszaperlésén fáradoznak, még akkor is, ha a publikáció terétől maguk sem 

tudnak szabadulni, legfeljebb megpróbálnak kettős térben létezni.149 Valahogy úgy, ahogyan a 

res facta is kettős térben létezett: egyfelől az anonim szakrális térben – másfelől a művészet 

polinim autonóm terében. És úgy, ahogyan az irónia is kettős teret feltételez. A publikáció e 

sajátos, kettős térben létező művészete számára Martinov az opus posth. művészet elnevezést 

javasolja, amely ugyanúgy inkompatibilis szavak amalgámja, mint a „publikáció művészete” 

kifejezés. Hiszen az opus valami megcsináltat, munkával elértet jelent, amely nem 

nélkülözheti a megalkotó embert, sőt éppen arról tesz tanúságot. Az opus posth. ugyanakkor 

valami olyanra utal, ami már nem az élőhöz tartozik, olyan munkára, amit az életben már nem 

lehet(ett) elvégezni. Az opus posth.-ban felszakad a művészet publikációs terének 

szimulakruma, hiszen itt a publikáció aktusa önállóvá válik, s nem rejtőzik a közvetítés 

illuzórikus neutralitásába, hanem láthatóvá teszi a maga erőszakosságát – s így egyszersmind 

a műalkotás eredendő törékenységét is.  

Martinov értekezése végeztével az opus posth. művészetet Foucault híres hasonlatával 

hangolja össze. A Szavak és a dolgok zárópasszusa az emberről beszél, ami nem más, mint a 

part menti homokba rajzolt arc, amit a tenger következő apálya hamarosan elmos.150 Az 

ember alakzata, minden önidentifikációs kánonjával egyetemben átadja helyét a tenger 

hullámainak, ám azt még nem tudjuk biztosan, hogy amikor a hullámok megint 

visszahúzódnak, miféle új alakzat(ok) marad(nak) ott a homokon, s hogy miféle mód(ok)on 

lesz(nek) kivehető(ek).    

De a víz talán még nem is húzódott vissza, s most az ember (rajzolata) a víz alatt 

kirojtosodva és lassan szétmállva talán valamiféle víz alatti kultúra, egy visszájára fordított 

Atlantisz jelzésére szolgál majd. E víz alatti, „befulladt” kultúrát joggal nevezhetnénk az opus 

posth. kultúrájának, amely nem válik Noé bárkájává, hanem lassan átalakul üledékké, vagy 

ahogy – Pareto kifejezését ismételve – Jean-Luc Nancy mondja: reziduummá.151  A musica 

paralitica kánonja eme reziduális miliőben találhat otthonra.   

 

 

 

 

 
                                                 
149 Vö. Adorno, Philosophy of Modern Music, translated by A. G. Mitchell, and W. V. Blomster, The Seabury 
Press, 1973, 22. o.  
150 Michel Foucault, A  szavak és a dolgok, Romhányi Török Gábor fordítása, Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 
151 Jean-Luc Nancy, Ami a művészetből megmarad, 21-37. o. 
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I. 6.  A művészet mint romkert és mint rhizomatikus múzeum 

 

„Az úgynevezett klasszikus kánont  

egyszerűen olyan feliratok alkotják,  

amelyeket még képesek vagyunk kisilabizálni 

a régi romok közül.” 

 (Viktor Pelevin: Feljegyzés a szél kereséséről) 

 

„A kert eredendően a teremtés, a növekedés és a termés kertje.  

Minden alakulás és alkotás alapképe. A művelés és a művészet metaforája… 

A kert eredendően nyitott.” 

(Tillmann J. A.: Közel és távol kertjei) 

 

 

A paralitikus „maradvány-művészet” nem csak az ínség kánonját képezi, hanem a 

romokét is. Ha az opus-művészet terének par excellence megvalósulása a – már Kant 

figyelmére is méltónak bizonyult – díszkert lehetett, akkor az opus posth. művészet 

tulajdonképpeni tere a romkert, vagy a rom-táj, ahol nemcsak a töredezettségből, a természeti 

és a megmunkált matéria folytonosságának szakadásaiból, a terület „tervrajzának” 

homályosságából következő komplexitások teszik titokzatos és elsőre nem nyilvánvaló 

összefüggések rendszerévé a látszólag kaotikusat, hanem éppígy a fragmentáltságnak és 

átmenetiségnek az a különös egybehangzása is, amelynek visszhangját a romkert szemlélője 

önnön lelkében fedezi fel.152 Joggal jegyzi meg Jean-Luc Nancy, végigtekintve e rom-tájon, 

hogy „a mai műveket elsősorban nem a formátlanság, vagy a rútság, nem az alantas vagy a 

»bármi« jellemzi, hanem az értelem keresése, vágya vagy akarása”,153 amit oly jellemzően 

éppen a töredezettségből származó komplexitástól remélnek.154 Nancy ugyanakkor nem megy 

el szó nélkül e komplexitások valós/illuzórikus voltának dilemmája mellett sem. Világossá 

teszi ugyanis, hogy az „értelem keresése, vágya vagy akarása” semmiképp sem tekinthető 

pusztán csak hogyanja felől továbbgondolható feladatnak, hanem éppenséggel a „lehetséges-e 

egyáltalán?” paralízisében vesztegel. Ez a paralízis abban áll, hogy a mai művészet számára – 

Nancy szavaival – már csak az Eszme „maradéka” kínálkozik, s e maradék „érzéki látszása”; 
                                                 
152 Bacsó Béla, Romantikus mű és fragmentum, in uő., „Mert nem mi tudunk…”, Kijárat, 1999, 17-26. o. 
153 Jean-Luc Nancy, i.m., 29. o. 
154 Hannes Böhringer, Romok a történelmen túli időben, in uő.: Kísérletek és tévelygések, Tillmann J. A. 
fordítása, Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám, 1995, 36-47. o. 
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maradék alatt itt egyáltalán nem valami rezisztens lényeget értve, hanem épp ellenkezőleg: 

egy ottmaradt nyomot, ami semmiképp sem tekinthető intencionáltnak, hanem egyszerűen 

csak megesik/hátramarad. Akárcsak a rom, amely szintúgy szándékolatlan. A maradvány-

művészet éppúgy, mint a rom egyszerre komplex és esszencia nélküli. „Füst tűz nélkül” – 

mondja Nancy,155 sok tekintetben összhangban Vlagyimir Martinovval, és a Martinov által 

idézett ukrán zeneszerzővel, Valentyin Szilvesztrovval, aki szerint „zenét szerezni ma egyet 

jelent egy hulla galvanizálásával”.156  

A szándékolatlan nyomok, maradványok és romok szétszóródott elegye a szemlélet 

révén rom-tájjá alakul, ahol különálló darabkákból időlegesen valami összeáll: „az 

összeomlott egység valamint a szabaddá vált kollázsszerű anyagsokaság és 

ellentmondásosság közepette a sokrétűségben megvalósul a nehezen elérhető egység” – 

mondja Böhringer.157 Az időlegesen megjelenő rom-tájban – amit a paralitikus zenemű 

intertextuálisan, a metaművészi gyűjtemény perdig kontextuálisan hoz létre – a zeneművészet 

egyik tradicionális kifejezése merőben új értelmet nyer: „A zenei kompozíciókat »darabok«-

nak is hívjuk” – emlékeztet egyik kisebb írásában a zenetudós, Hans-Klaus Jungheinrich, 

hangsúlyozva, hogy ez a szó igencsak „különös megnevezés, ha egy pillanatra 

elgondolkodunk az értelmén, hiszen valami töredékességre utal, sőt azt sugallja, mintha 

valami kiszakadt volna egy képzeletbeli egészből.”158 A zenei rom-táj darabkái akkor válnak 

romkertté, akkor illeszkednek össze ama „képzeletbeli egésszé”, amikor a rom 

szándékolatlanságával szemben megjelenik a logosz (mint gyűjtés, elrendezés és 

szüretelés159), a kompozíció (mint összeállítás) vagy a brikollázs „vad gondolatá”-nak 

szándékoltsága. „A töredék ahhoz, hogy töredékként lehessen töredék, egy egészre kell 

kimondatlanul vonatkozzon” – figyelmeztet Manfred Frank.160

Ez a szándékoltság persze gyakran nagyon is paradox, vagy legalábbis 

bizonytalan/iránytalan: „a barkácsoló mindenféle holmit gyűjt, hogy egyszer majd 

hasznosítsa. Brikollázsai így aztán már megformált részekből és különböző eredetű 

töredékekből állnak.”161 A brikolör a szó klasszikus értelmében nem is művész – és persze 

főként nem tudós –, inkább a dilettáns utódja, „aki a világot már csak töredékesen, 

                                                 
155 Nancy, i.m., 33. o. 
156 Martinov, i.m., in Pannonhalmi Szemle 2002/2, 39. o. 
157 Hannes Böhringer, i.m., 43. o. 
158 Hans-Klaus Jungheinrich, Egy “megkomponált” hangverseny, Veres Bálint fordítása, in Pannonhalmi 
Szemle, 2006/4, 124-128. o.  
159 Vö. Martin Heidegger, Bevezetés a metafizikába, Vajda Mihály fordítása, Ikon, 1995, 64. o. 
160 Frank, A stílus a filozófiában, in uő., A stílus filozófiája, Weiss János fordítása, Osiris, 2001, 254. skk.  
161 Böhringer, i.m., 40. o. 
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kivágatszerűen, kollázsként, és összefüggés nélkül érzékeli.”162 Amit végül így-úgy létrehoz: 

kollázs, ami  

„hagyományos értelemben nem műalkotás, mert híján van a belső egységnek és 
koherenciának. A részek önállósulnak az egésszel szemben. Az előállítás és az 
elkészítés egyre inkább felfedezéssé, megtalálássá, sikerült kiragadássá, gyűjtögetéssé, 
idézéssé és összeállítássá válik.”163  

A romkert kultúrája éppúgy egy paradox meta-művészeti tevékenységre utal, mint az 

opus posth. kifejezése. Mert a romkertben szándék és szándékolatlanság, autonómia és 

heteronómia, alkotás és találás/összeállítás szétszálazhatatlan, miközben komponensei ki is 

kezdik egymást. Rom – valami olyasmi, ami túl van már önmagán, önnön „történelmen túli 

idejében” vesztegel; kert – valami szépen összerendezett, ami az idő túlnyomásának 

kiküszöbölhetőségét ígéri, s azt, hogy benne egy gyűjtemény és egy szemlélet „virágba 

borul”.     

A romkert eme paradox esztétikája nem egészében ismeretlen a zenei előadóművészet 

régi hagyománya számára sem, mert a zenei interpretáció gyakorlata a 19. század óta 

mindinkább magába olvasztotta ennek egyik aspektusát:  

„A zene a papíron egy hang nélküli nyom; olyan, amely interpretálásra szorul, 
hogy életre kelhessen, és ami ebbe az életrekelésbe bevonja, az nem pusztán az 
eljátszás aktusa, de a kontextus megválasztása is. E kontextus kialakítása és jellege az, 
ami az előadó kreatív potenciálját demonstrálja.”164  

Éppen eme kontextusteremtő vagy kontextusválasztó gesztus teszi a szemünkben a 

romkert kortárs változatává a (meta)művészi igényű lemezkiadói tevékenységet is. Sőt, a 

romkert eme képzete válhat alapjává annak az alkotói arcképcsarnoknak és életművüket 

interpretáló tanulmánygyűjteménynek is, ami a jelen értekezés második részét képezi, s 

amelyben a (zene)történetiség igénye – a szóba hozott zeneszerzők, mitöbb, a kortárs musica 

paralitica történeti forrásainak feltárása – éppúgy feszültségben áll a tipológiai (vagy inkább: 

diagnosztikai) definiálás igényével, mint ahogyan a romkert fogalmában is a historikusan 

nyitott és a körülhatárolt-lekerített mozzanata idéz elő sajátságos interferenciát.  

 Az interpretáció (legyen az előállító-, előadó- vagy kiállító-művészi, illetve reflexív-

esztétikai interpretáció) keretek közé kívánja szorítani a kortárszenei rom-vidékek végtelen 

televényét, amelyek semmilyen szemhatárba nem férnek bele. Nem úgy szorítja keretek közé, 

hogy tüzetesen feltérképezi és kiparcellázza az egészet, hanem úgy, hogy egy részt elkerít 
                                                 
162 uo., 40. o. 
163 uo., 41. o. 
164 Hans-Klaus Jungheinrich, i.m., [kiemelés tőlem – V.B.] 
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belőle, és e kerített kertet gondjaiba veszi. Az interpretáció számára e gondozásba vétel nem 

más, mint egy kontextus létrehozása vagy feltárása: kötegek szétszálazása és szálak újabb 

összefűzése. Az így értett interpretáció – és az a posthistoire lemezkiadói repertoárépítés, 

amelyet e tekintetben példaszerűnek tartunk – nem csak a romkert itt felidézett esztétikájához 

hasonlatos, hanem a múzeum képzetéhez is. Érdemes megfontolnunk e kínálkozó hasonlatot, 

annál is inkább, mert már az előzőekben is rendszeresen felbukkant.  

A múzeum a hetero-krónia helye.165 S mint hetero-krónia az idő szakadásaival kell 

szembenézzen. A múzeum válasza eme szakadásokra sokáig a kronológia elvének 

ellentmondást nem tűrő érvényesítése volt, ám – amint arra többek között Ébli Gábor is 

rámutat – a kronológiai kiterjesztés gyakorlata súlyos anomáliákhoz vezetett:  

„Míg azt várhatnánk, hogy a múzeum átmenekítse a múltat a jelenbe, 
ténylegesen rátelepíti a múlt tudati állapotát a mára, s nem a jelen szűrőjén keresztül 
vizsgálja a múltat, hanem a múlt kategóriáiba erőlteti be a jelent.”166  

Pedig a múzeum döntései korántsem tét nélküliek, hiszen ez az az intézmény, amely 

„nélkül nem jöhetett létre a modern művészeteszmény, amely kultúrák és történeti korok 

között létesít kapcsolatot, az esztétikai tapasztalat és ízlés önálló közege, amelynek a legfőbb 

funkciója, hogy átfogja a történelem vizualizált menetét, s egyúttal e menet különös 

csomópontjait, a remekműveket, amelyek esetében az összes többi műalkotás háttérbe 

kényszerül”.167 Nos tehát, ez a múzeum a „történelem meneté”-be mint olyanba vetett bizalom 

megcsappanásának idején abba a kitüntetett helyzetbe kerül, amely „egy új múzeumi logika 

érvényesülésének kezdetét is jelentheti, új típusú függetlenséget, lojalitást, amely nem a nagy 

művészet kánonja és az outsider art kettőségében értelmezi saját létét”,168 hanem az anything 

goes iránytalanságának közepette megmarad az önmegismerés és az argumentáció eminens 

helyének lenni,169 s érvényesítve kritikai szellemét „nem csupán nézésre ösztönöz, hanem 

differenciáltan látni tanít”.170     

 Egy így felépített kánon szükségszerűen nem valamely centrális logoszt követ, de nem 

is teljességgel orientáció nélküli. Hierarchikusság helyett sokkal inkább úgy épül ki, és úgy 

növekszik, mint azok a léggyökerek, amelyekről Deleuze/Gauttari beszél: a rhizoma, amely – 

                                                 
165 Vö. Michel Foucault, Eltérő terek, Sutyák Tibor fordítása, in uő., Nyelv a végtelenhez, ford. Angyalosi 
Gergely, Erős Ferenc, et al., Latin Betűk, 2000, 147-155. o.  
166 Ébli, i.m., 18. o. 
167 Kukla Krisztián, A képzőművészet színrevitele és a humanitsformák, in Debreceni Disputa, 2005/november, 
10. o. 
168 György, i.m., 121. o. 
169 „Az vagyunk, amit gyűjtünk” – figyelmeztet Boris Groys. (Groys, Gyűjteni, gyűjtetni, in uő., Az utópia 
természetrajza, 65. o.) 
170 Ébli, i.m., 162. o. 
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szemben a vertikális és erősen hierarchikus-struktúrált gyökérzettel – egy redukálhatatlan 

szétterjedés, amit csak az egymásmellettiség jellemez, s lokális impulzusok irányítanak, 

ugyanakkor útvonalak és láncolatok sokaságát kínálja.  

„A rhizoma arra a térképre utal, amit létre kell hozni, meg kell alkotni, amely 
mindig szétszedhető, kapcsolható, megfordítható, módosítható, többszöri ki- és 
bejárattal, a maga szökésvonalaival.”171  

Minden egyes útvonal új kontextust („összeszövődést”) rajzol ki, anélkül, hogy ezek 

valamely rögzített metakontextusba rendeződnének. Mintha csak egy olyan zeneművet 

hallgatnánk, amely – azon túl, hogy már akkor szól, amikor terébe lépnénk, és miután 

kiléptünk hatóköréből tovább szól, anélkül, hogy ellenőrizhetnénk – folyamatos 

intermezzoként prezentálná magát: átmenetként és töredékként, „darabka”-ként, amely egy 

kolosszális romkert aktuálisan elibénk kerülő szilánkja.172 Vagy úgy mint a múzeumi 

gyűjtemények amatőr látogatóinak rhizomatikus tapasztalati útjai, amelyek – szemben a 

múzeumigazgatói vízióval, amely egyben és időtlenül láttatja  a tárlat teljességét – illékony és 

heterogén késztetések mentén előálló ösvények, kaleidoszkópikus nyomszekvenciák módján 

artikulálódnak, s amelyek radikális időiségük révén a mozdulatlannak látszó tárlat 

processzualitását is leleplezik – még akkor is (sőt, talán épp akkor igazán), ha a 

gyűjteményezési processzust meghatározó gondolati centrumot nem lelik föl, ha saját időben 

kifejlő interpretációik felépítményei nem is esnek egybe a gyűjteményezők felépítési 

tervezeteivel.  

A rhizomatikus gyűjteménynek – szemben a logocentrikus-tudományos-fundamentális 

gyűjteményekkel – számszerűen nem kell különösebben extenzívnek lennie ahhoz, hogy 

érdekes legyen, hiszen az extensio nem járulékos minősége, hanem megmutatkozási módja, 

amely már a legkisebb intermezzoban is érvényre jut. Mint a kis tó a romkert közepén, amely 

látszólag mozdulatlanul nyugszik önmagában – valójában színtiszta extensio, ahogyan 

intermezzóvá válik és „kívülre utaló jelként a szigetszerűség inverz arányára és jelenlétére 

mutat rá”, arra a kívülre tehát, ami maga „a világ tengere”.173 A kert (úgy is mint ritornello és 

úgy is mint territórium174) a gondbavétel révén határok között fogja össze a széttartót. De már 

                                                 
171 Gilles Deleuze – Felix Gauttari, Rizóma, Gyimesi Tímea fordítása, in Ex Symposion, 1996/15-16, 14. o. 
172 Az ECM katalógusa ténylegesen is tartalmaz egy ilyen „rhizomatikus” művet: Jens-Peter Ostendorf 1989-es, 
apró hang-monászok időbeli láncolatából álló, megválasztható egymásutánban előadható, nyitott és végtelenített 
vonósnégyesét, amelyet éppenséggel Deleuze/Gauttari gondolati teljesítménye inspirált. (ECM Records, 1993, 
ECM New Series 1479.)  
173 Tillmann J. A., Közel és távol kertjei, in uő.: Távkertek, Kijárat Kiadó, 1997, 56-57. o. 
174 Gilles Deleuze – Felix Gauttari, Of the Refrain, in uők., A thousand plateaus, trans. Brian Massumi, The 
Athlone Press, 1988, 310-350. o. 
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a legkisebb rhizomatikus intermezzo távlatai is oly befoghatatlanoknak bizonyulnak, hogy 

bennük belül és kívül, rom-kert és rom-világ (azaz techné és phüszisz) úgyszólván 

szétválaszthatatlanná válnak. Ezért oly igaz Tillmann J. A. mottóként idézett megállapítása, 

hogy a kert minden elkerítés előtt már eredendően nyitott. Mert a territórium éppúgy nem 

lenne lehetséges elhagyásának vektora nélkül, mint ahogy a territórium elhagyása sem lenne 

lehetséges reterritorializáció nélkül.175  

A kert nyitottságának gondolata olyképpen árnyalja a musica paralitica elkerített kis 

territóriumának képzetét, hogy az nem pusztán a gondozásba vétel privát játékterére utal, és 

nem pusztán a mai művészet esetlegesen kiválasztott parányi szegletére, vagy egy hamar 

felcserélhető kontextus ritornelljére, hanem olyan növekvő rhizomatikus szövedékre, amely 

az egész modern művészet „természetének” világába vezethet ki.             

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175 Deleuze – Gauttari, Of the Refrain, 326. o. 
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II. A BÉNULTSÁG POÉTIKÁI (KÓRTÖRTÉNET) 
 

 

 

 

„A csönd és az üresség mítoszai körülbelül annyira ihletőek, 

amennyire egy »egészségtelen« korban egyáltalán azok lehetnek, 

amely korban szükségképpen »egészségtelen« lelkiállapotok szolgáltatják az energiát 

a legnagyszerűbb művészi alkotásokhoz.” 

(Susan Sontag: A csönd esztétikája) 

 

 

  

 

 



 

 

 



II. 1.  A zene-múzeum előcsarnoka 

 

 

 A posthistoire „zene-múzeum” témája, amelynek kapcsán a zenetörténeti 

evolucionizmus és enciklopedizmus „rhizomatikus” alternatíváját fedeztük fel a publikáció 

művészetének egy lehetséges formájában, korántsem valamiféle kortárs koholmány á la 

Malraux, hanem a 19. század egyik legjelentősebb zeneművészének nevéhez köthető. A 

kifejezés ugyanis a Glenn Gould-i dimenziókat is elhalványító egyszemélyes zenei 

„intézmény”, Liszt Ferenc iniciatívája. 1835-ös A művészek helyzetéről és helyükről a 

társadalomban című francia nyelvű írásában – amely a saint-simonizmus és Lamennais abbé 

tanításának légkörében fogant – egy nyolc pontból álló kiáltványt terjesztett elő, amelyből 

számunkra most az első és az utolsó pont lesz különösen hangsúlyos: 

 „Minden művész, a művészet és a szociális haladás nevében követeljük, hogy: 

(a) Öt évenként rendezzék meg az egyházi, a drámai és a szimfonikus zene gyűlését, és 
egy hónapon át a Louvre-ban a legünnepélyesebben adják elő e három műfaj 
legjobbnak talált alkotásait, melyeket azután a kormányzat megszerez és a maga 
költségein kiad – más szóval: követeljük egy új múzeum, egy zenei múzeum 
megalapítását; 

(b) Vezessék be a zeneoktatást a népiskolákban, terjesszék ki más iskolákra is és ennek 
kapcsán hívjanak életre új egyházi zenét. 

(c) Szervezzék meg újra az énekkarokat és reformálják meg a gregorián éneket 
valamennyi párizsi templomban és a vidéki templomokban; 

(d) Anglia és Németország nagy zeneünnepségeihez hasonlóan rendezzék meg a 
filharmóniai társaságok közgyűléseit; 

(e) Szervezzenek egy operaszínházat, koncerteket, kamarazene-előadásokat, a 
Consevatoire-ról írt előbbi cikkünkben kifejtett terv szerint; 

(f) Alapítsanak a Conservatoire-tól függetlenül zenei továbbképző iskolát, melyet a 
legkiválóbb művészek vezetnének, s amely szétágazna a vidék minden nagyvárosára; 

(g) Állítsanak fel zenetörténeti és filozófiai tanszéket; 

(h) A reneszánsz zenéjétől napjainkig a régebbi és újabb zeneszerzők 
legjelentékenyebb műveit tegyék olcsó kiadásokban hozzáférhetőkké. Ez a kiadás, 
amelynek fokozatosan és történeti sorrendben a népdaltól Beethoven 
Kórusszimfóniájáig nagyban és egészében fel kell ölelnie a művészet fejlődését, ezt a 
címet viselné: „A zene Pantheonja”. Az ehhez kapcsolódó életrajzok, értekezések, 
magyarázatok és felvilágosítást nyújtó toldalékok igazi zenei enciklopédiát 
alkotnának.”1

                                                 
1 Alan Walker, Liszt Ferenc, 1. a virtuóz évek, Rácz Judit fordítása, Zeneműkiadó, 1986, 177-178. o. [kiemelések 
tőlem – V.B.] 
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Az enciklopédia mint virtuális múzeum témáját nem most érintjük először, később – a 

III. 4. fejezetben Kurtág György kapcsán – még visszatérünk majd rá egy újabb nézőpontból. 

Pillanatnyilag azonban horgonyozzunk le a „zene Pantheonja” kifejezésnél. Annál is inkább, 

mert ez az eszme mindmáig a polgári koncertkultúra fundamentumát képezi, amelyben jól 

azonosítható művek kollekciója képezi azt a kánont, amit kultiválni lehet.2 Hogy egy alkotás – 

legyen az a régiség fennmaradt darabja vagy a mindenkori újdonság – kanonikus méltóságra 

emelkedhessen, bizonyos értékelési folyamatokban kell megmérettetnie. A „zenei múzeum” 

liszti alapvetéséből sem hiányzik az értékelés koordinátarendszere. Liszt megfogalmazásából 

világosan kitetszik az összefüggés klasszikus és progresszív között. Ennek értelmében csupán 

az lehet méltó a zenei pantheonba való bebocsátatásra, aki a zenei evolúció ívében 

kihagyhatatlan pozíciót foglal el, aki – jóllehet időtlen értékek hordozója – egyidejűségében a 

progressziót képviseli. A genealogikus gondolkodás érvényre juttatása tanulságos anomáliát 

szül: az arcképcsarnok legelső termeinek berendezésében a múzeumigazgatóságot 

tanácstalanság szállja meg. Hiszen a Kórusszimfónia szerzőjének garantálható kilétével 

szemben a „népdal” fenoménje (bármit is ért alatta Liszt) megzavarja azt a pantheológiát, 

amely a viris illustribus eszméjére épül. Ebből az anomáliából egy olyan dilemma fakad, ami 

a történetiség problémájába ütköző zeneteoretikust máig kísérti, s amire valamiféleképpen 

válaszolnia kell.  

Nem mintha a sokasodó zenei újulások magyarázatra szoruló jelenségei számára nem 

álltak volna készen mindig is bizonyos rögtönzött pantheonok, amelyek az idővel inflálódván 

vesztettek ugyan tekintélyükből, ám lokális funkciókat mindmáig ellátnak. Az egyes 

zeneszerzői irályok természetes módon mindig megalkották maguknak (vagy a mindenkori 

elmélet alkotta meg helyettük) saját tradíciójuk kánonját, megjelölték történeti forrásaikat, 

mestereiket.3 A különböző neoklasszicizmusok eminens példái ennek, ám az avantgárd 

művészekre is ugyanúgy áll, hogy szembenállásaik és szakításaik ellenére magukat személyes 

vagy virtuális mestereik tanítványainak, tevékenységüket amazok folytatásának tekintik.4 Jól 

                                                 
2 A klasszikus zenei kanonizáció aspektusairól lásd: Disciplining Music (Musicology and its Canons), eds. 
Katherine Bergeron and Philip V. Bohlman, University of Chicago Press, 1992.  
3 A „feltalált tradíció” ide kívánkozó fogalmát Eric Hobsbawm és más történészek vezették be a nyolcvanas 
évekbeli humantudományos diskurzusba. (Hobsbawm, Introduction: Inventing Traditions, in The Invention of 
Tradition [1983], Eric Hobsbawm and Terence Ranger (eds.), Cambridge Univeristy Press, 1992, 1-14. o.)  
4 Cage Satie-ra és Webernre hivatkozik, Stockhausen Messiaenre és Webernre, Lutoslawski Cage-re és Ives-ra. 
A komponisták gyakran sok száz évvel korábban élt, virtuális mesterekre utalnak: Webern például nem csak 
Schönbergnek, de Isaac-nak és főleg Bachnak hálás (Vö. Somfai László, Anton Webern, Gondolat, 1968, főleg 
19-40. o.),  Nono nem csak Malipierónak és Madernának, hanem az egész olasz Reneszánsznak is (Várnai Péter, 
Beszélgetések Luigi Nonoval, Zeneműkiadó, 1978, 52. o.), Berio, Rihm szívesen vezetik magukat vissza 
Mahlerre (Vö. Varga Bálint András, Beszélgetések Luciano Berioval, Zeneműkiadó, 1981, 43. o.), Arvo Pärt 
Machaut-t és Josquint tanulmányozza (Paul Hillier, Arvo Pärt, Oxford Univ. Press, 1997, 77-86. o.). 
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ismert Milhaud tétele, mely szerint a 20. századi zene három nagy apostol életművére épül 

föl, a híres „három S”-ére:5 Schönbergére (a harmónia tekintetében), Sztravinszkijére (a 

ritmus tekintetében) és Satie-éra, aki ugyan az enciklopédiák szerint csak egy „kismester”, ám 

a zenéről vallott ideái és egész esztétikai koncepciója még az előző kettőénél is radikálisabb 

— így Milhaud, és mi ezen a ponton, Satie értékelése kapcsán, szívesen belekapcsolódunk 

ebbe a gondolatmenetbe. Sőt, a musica paralitica esztétikáját megvilágítandó, két további 

életmű meggondolására teszünk javaslatot. Ez a két oeuvre pedig Charles Ives-é és a már 

egyébként is szóba hozott Liszt Ferencé.  

A „három S” helyett tehát a továbbiakban mi ezt a másik triászt, a Liszt-Satie-Ives 

hármast vesszük tekintetbe – jól tudva és elismerve, hogy éppen e három szerző kiemelése 

esetleges, hiszen semmi sem szól ellene, hogy akár Janácek, akár Varèse, akár Mompou, akár 

Webern, Debussy vagy Mahler életműveiből induljunk ki egy hasonló gondolatmenet során. 

(Egyúttal azt is le kell szögeznünk: Liszt, Satie és Ives életműve nem pusztán a musica 

paralitica jelenségének interpretációjában bír magyarázó erővel, hanem a 20. század majd’ 

minden zenei irányzatának vonatkozásában.) Végezetül előre kell bocsátanom, hogy a 

továbbiakban semmiképp sem valamiféle direkt kapcsolódásról, filológiai leszármazási sorról 

lesz szó, semmiképp sem az általam tárgyalt kortárs zeneszerzők állandó hivatkozásairól akár 

Liszt, akár Satie, akár Ives irányába.6 Az ilyenfajta kapcsolódások búvárolása már csak azért 

sem tűnik felettébb gyümölcsöző feladatnak, mert Satie, Ives és a kései Liszt számos 

műhelytitka mára a nyugati zene közkincsévé vált, visszafejthetetlenül átjárva azt.7  

De térjünk vissza a pantheon képzetéhez, amely jó ideje nem örvend már oly magától 

értetődő megbecsülésnek, mint száznyolcvan éve (miféle pantheon is illene Cage-hez, aki 

áttolja a „mű” súlypontját a közönségre?), ugyanakkor a zenetörténet felváltása egyfajta 

zeneszerzői atomizmussal, diszkrét életművek monászaival egyáltalán nem meggyőző 

                                                 
5 Idézi Wilkins Darius Milhaud-tól (The writings of Erik Satie, szerk. ford. és előszóval ellátta Nigel Wilkins, 
Ernst Eulenberg Ltd., 1980, 13. o.) 
6 Nem mintha megoldhatatlan nehézséget jelentene egy-egy figyelemreméltó hivatkozás regisztrálása. 
Gondoljunk például Kurtág György Op. 31b jelű művére, ami emblematikusan jelzi az említett, egymástól térben 
és időben oly távoli résztvevők beszélgetésének lehetőségét. A The answered unanswered question, több mint 
kilencven év távlatából kezdeményezett konverzáció Ives legismertebb művével, a rejtélyes és paradigmatikus 
The Unanswered Question-nel. (lásd ehhez: Grégoire Tosser, Links and ligatures: György Kurtág’s Ligatura-
Message to Frances-Marie (The answered unanswered question), op. 31b, in Studia Musicologica Scientiarum 
Hungaricae, 43/3-4, 2002, 439-449. o.)  
7 Mindenesetre meggondolandónak tartom azt a Herbert Lindenbergertől származó észrevételt, amit Friedemann 
Sallis idéz egyik Kurtág-tanulmánya kezdetén: „Az esztétikai genealógiák a családi genealógiák megfordítottjai. 
Míg az utóbbi egynéhány közös őstől származtatja sokféleségét, az előbbi fordított irányban halad: egy egyedi 
mű korábbi művek sokaságára hasonlít – bármily kevéssé is tudnak az eredeti alkotók műveik affinitásáról – és 
így a kései családtagok visszafelé legitimálják az együvé tartozást”. (Friedemann Sallis, The Genealogy of 
György Kurtág’s Hommage à R. Sch, op. 15d, in Studia Musicologica Scientiarum Hungaricae, 43/3-4, 2002, 
311. o.)  
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javaslat,8 megoldásként pedig nem tárgyszerű. Hiszen épp a zenekultúra konszenzuális 

alapjainak 19-20. századi szétforgácsolódása implikálta azt a szituációt, amelyben az egyes 

alkotók nem csak elszigeteltségükkel tűntek ki, hanem minden korábbinál szorosabb 

együttműködéseikkel is (a Schönberg által 1918-ban alapított Zenei Magánelőadások 

Társasága csak egy a zenei szektarianizmus számos 20. századi példáinak sorában9). Ma 

egyáltalán nem kell ahhoz bátorság, hogy kimondjuk, a zene fenoménje nem úgy adódik 

elébünk, mint ahogyan az a zenefilológia és -teória átvilágításában újraképződik. A zenei 

praxis gyakorlatában nem életművekkel találkozunk – gyakran még csak nem is egyes 

darabokkal –, hanem koncertekkel, lemezekkel, műsorokkal, adásokkal, és mindenekelőtt (a 

befogadó, avagy fogyasztó oldalára téve a hangsúlyt) a csak nagyon korlátozottan 

normalizálható hermeneutikus önképzés révén alakot öltő kompozitumokkal – a kompozíció 

szavának eredeti értelmére utalva: con-ponere (összeállítás). A zene eme (egyszerre „külső” 

és „belső”) összeállítottsága azt is jelenti, nincs primordiális esemény (nincs első találkozás), 

hanem a zenei kompozitum a megelőzöttség táguló tapasztalatának közepette és éppen ezáltal 

artikulálódik.  

A szinkrón és diakrón összefüggések érvényre juttatása, a történetiség működésének 

kutatása nem megkerülhető feladata egy fenomenológiailag hangolt zenei hermeneutikának, 

még akkor sem, ha számot vet azzal a megoldhatatlan problémával, ami egyként 

megmutatkozik a zenei tapasztalat mint kompozitum eredetiségének homályosságában, 

valamint a Liszt-féle képzeletbeli múzem első termeinek űrjében, ahol nem fedezhetünk fel 

magunknak kivehető arcéleket, az ősapák ősapáinak portréit, hanem legfeljebb csak üres 

talapzatokat találunk, amik beláthatatlan időre elnapolták, hogy magukra vegyék a névtelen 

nagyságok láthatatlan portréit. Ami ebből a homályból történetként kibontakozik, az közelebb 

áll a fikcióhoz, mint a tudományos teóriához.10 Egyfajta mito-muzikológia, amely pontosan 

tud ama Névtelenségről – vagy ahogyan Jankélévitch fogalmazott: az Ineffabilisről11 –, ami az 

első nevek, az ősapák felbukkanását megelőzi, s dionüszoszi árnyként borul a nevek apollói 

világosságú történetére. 

                                                 
8 Wilheim András, Posztmodern a zenében?, in Poszt-posztmodern, szerk. Pethő Bertalan, Platon, 1997, 627-
629. o. 
9 A társaság történetéről, a koncertrek repertoárjáról, a résztvevőkről lásd. Erwin Ratz, Die zehn öffentliche 
Proben zur Kammersymphonie im Juni 1918 und der „Verein für musikalische Privataufführungen”, in Arnold 
Schönberg Gedenkausstellung, ed. Ernst Hilmar, Universal Edition, 1974, 68-70. o.; Walter Szmolyan, 
Schönbergs Wiener Verein für musikalische Privataufführungen, in uo., 71-82. o.;  
10 Vö. Gyáni Gábor, Posztmodern Kánon, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003, 17-23. o. 
A zenetörténet szűkebb kontextusában lásd. Carl Dahlhaus, Foundations of music history, transl. By J. B. 
Robinson, Cambridge University Press, 1983, 33-43. o., (What is a fact of music history?) 
11 Vladimir Jankélévitch, Music and the Ineffable, transl. Carolyn Abbate, Princeton Univerity Press, 2003.   
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A kortárs zenefilozófus, Lydia Goehr hangsúlyossá teszi, hogy eme Névtelenről maga 

a zenei praxis is tud, mindenekelőtt néhány ösztönös moccanásában (például az improvizáció, 

az átirat vagy a kollektív kompozíció gyakorlataiban), s nem feltétlenül reflexív módon. 

Goehr The imaginary Museum of Musical Works című könyvében alapvetően kétféle, részben 

egymásra rétegződő zenei praxisról beszél, amik az európai zene legutóbbi két évezredét 

meghatározták: (1.) a zeneművek mint opusok létrehozásának-interpretációjának emergens és 

regulatív gyakorlatáról (Goehr e gyakorlat dominanciáját a 18. század vége óta regisztrálja), 

valamint (2.) arról az ezt megelőző, ám rejtetten mindenkor jelenlévő praxisról, ami 

zeneművekről nem, csak zenélésről tud12 – történetesen még akkor is, amikor máskülönben 

egy opust ad elő.13 A bénultság poétikája azért érdemel figyelmet ebben a kontextusban, mert 

a két praxis mellett (amik láthatóan párhuzamba állíthatók Martinov kétféle zenei terével: az 

intenzív szakrális tér és az intencionális esztétikai tér kettősével) az opus posth. esztétikája 

(amely, akárcsak a res facta, egyszerre kétféle térben veti meg a lábát) valamiféle alternatívát 

jelöl ki. Mert anélkül, hogy meghaladná, vagy felcserélné az opus paradigmáját – ahogyan azt 

többnyire az experimentális művészet teszi –, minden esetben valamely lényeges ponton 

kikezdi az opus-művészet eszményét, az autonóm, zárt műalkotás ama keretfeltételeit, 

amelyeket Goehr a következő mozzanatokban fektet le:  

 

(1.) a műfogalom paradigmatikus példák derivátuma, azaz a klasszikus fogalma 

mentén kibomló kulturális működés szereplője.  

(2.) a műfogalom bizonyos ideálokat követ és juttat érvényre, azaz regulatív erővel bír. 

(3.) a műfogalom egy a gyűjtési-prezentálási gyakorlat számára célszerű projektált 

műtárgyra vonatkozik, ami egy fikcionált esztétikai térben helyezkedik el.  

(4.) a zenemű fogalma emergens, azaz olyan mozzanatok állnak benne össze eggyé, 

amik addig is léteztek, de korábban nem hoztak létre regulatív funkciót.  

 

Amint azt a korábbiakban már láttuk, a musica paralitica számára a klasszikus 

fogalma egy nem érvénytelenített, de nem is érvényesíthető vonatkozásigény, amely a 

                                                 
12 Lydia Goehr, The imaginary museum of musical works, Clarendon Press, 1992. Goehr szerint a kétféle praxis 
a reflexió szintjén többnyire elhomályosítja egymást, s csak ritkán teremtődik meg közöttük a polémiában 
megvalósuló egyensúly, mint Wagner Nürnbergi Mesterdalnokok című zenedrámájában (vö. Lydia Goehr, Quest 
for Voice, Clarendon Press, 1998). 
13 Vö. Roland Barthes (Julia Kristeva nyomán bevezetett) megkülönböztetését feno- és geno-ének gyakorlatairól. 
(The Grain of the Voice [1972], in uő., Image – Music – Text, transl. by Stephen Heath, Fontana Press, 19906, 
179-189. o.) 

 71



romkert (és ahogyan Szilvesztrov kapcsán látjuk majd: az amnézia14) kontextusában 

modifikálódik és az opus regulatív eszméjét csak mint teljesíthetetlent őrzi meg.15 A 

romkertben a fragmentalitás elve uralkodik, nemcsak a művek kompozituma, hanem az egyes 

mű-kompozíció fölött is, az emergencia pedig nem egy tárgyi identitásra vonatkozik, hanem 

csak egy temporális hermeneutikai identitásra.16    

Azok a komponisták, akik a következő oldalakon a musica paralitica esztétikájának 

történeti horizontján mint főszereplők fognak előbukkanni (Liszt Ferenc, Erik Satie, Charles 

Ives), éppen annak nyújtják emlékezetes példáit, ahogyan a modern zene bizonyos erővonalai 

az opus-művészet ideájának ellenében törnek utat maguknak – anélkül, hogy a zenemű 

eszméjét teljességgel felszámolnák. A túllépés és a bennemaradás mozzanata itt egyaránt 

hangsúlyos, jóllehet paradoxonná, sőt paralízissé fokozása majd csak az olyan életművekben 

artikulálódik explicit módon, mint amilyen Nonóé, vagy újabban Szilvesztrové, aki az 

„eltávolodni a zenétől… anélkül, hogy magunk mögött hagynánk” jelmondatát követve 

alkot.17  Liszt, Satie és Ives művészete a teóriától talán kevésbé terhelten, más-más módon és 

más-más oldalról, ámde mégiscsak hasonlóan rendíti meg a zenemű magátólértetődőnek hitt 

fogalmát. Persze, ami a zenetörténész szemében megrendítésnek mutatkozik, az egy másik 

nézőpontból éppenséggel elszenvedett esemény: egyfajta kulturális megrendültség, ami a 

művészetek és a művész legitimitásának 19. századi nagyarányú válságának érzékeny 

felismeréséről tanúskodik. 

  E válságot a kultúra dialogikus működésmódjára oly érzékeny Hans-Georg Gadamer 

is témájává teszi, úgy ítélvén, hogy a modernitás művészetének legitimációs válsága a 

keresztény-humanista világkép fokozatos fölbomlásában csírázott ki. E válság kialakulásának, 

folyamatának és gyűrűzésének tárgyalása helyett a jelen kontextusban elegendő csak azt 

megállapítani, hogy a 19. század utolsó harmadára (gondoljunk csak a híres 1857-es kettős 

irodalmi botrányra: a Les Fleurs du Mal és a Madame Bovary megjelenésére) mindez akuttá 

válik, és visszavonhatatlanul felszínre kerül. „A művész már a 19. században is abban a 

tudatban élt, hogy immár nem fűzi magától értetődő közösség azokhoz az emberekhez, akik 

között él, s akik számára alkot” – írja Gadamer A szép aktualitása című esszéjében.18 

Ugyanennek a folyamatnak sok esetben az alkotói műhelyen belül is felbukkannak a vetületei: 
                                                 
14 Lásd a III. 5. fejezetben. 
15 Erre már Adorno is utal, amikor úgy fogalmaz, hogy „ma már csak azok a művek lényegesek, amik már nem 
művek.” (Theodor W. Adorno, Philosophy of Modern Music, transl. A. G. Mitchell, and W. V. Blomster, The 
Seabury Press, 1973, 30. o.) 
16 Gadamer, A szép aktualitása, Bonyhai Gábor fordítása, in uő., A szép aktualitása, szerk. Bacsó Béla, T-Twins, 
1994, 41. skk. 
17 Tatjana Frumkis, Echoes, in Valentin Silvestrov: Metamusik, ECM New Series 1790, 2003, 29. o. 
18 Gadamer, i.m., 16. o. 
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egyfelől úgy, mint a reprezentáció erejének elhalványulása, amivel párhuzamosan 

fokozatosan beáll a szó önmagára maradása, a „nyelv apálya” – erre már Hofmannsthal 

Chandos-levele rávilágít –, s a művészet minden területén a csend poétikájának útjai nyílnak 

meg. Másrészről pedig úgy, hogy elkerülhetetlenül bekövetkezik az alkotás bölcselethez 

fűződő viszonyának drasztikus megújítása és átértelmezése. Arthur C. Danto a művészet 

filozófiává válásáról beszél.19 Értelmezésében a hegeli „Művészet-e még?” kérdését 

Duchampnál a kantiánus „Miért lehet valami egyáltalán műalkotás?” kérdése váltja föl20 (sőt 

továbbmenve, a Duchamp utáni fejlemények fényében most már ő teszi fel a kérdést: 

„Valójában mi különbözteti meg a művészetet önnön filozófiájától?”).21 Művészet és filozófia 

kapcsolatának szorosabbra fűzése a humanista-keresztény hagyomány 

magátólértetődőségéből kikerült, a tudomány igazságfogalmának abszolutisztikus föllépése 

következtében az igaz és a jó klasszikus kötelékéből kiszakadt, azontúl már csak szép 

birodalmába száműzött művészet közegében a legkevésbé sem váratlan fejlemény, hanem a 

kiútkeresés szimptómája. A romantikus művészet eleinte a zseni egyszerre hermetikus és 

oikumenikus művében keresi a maga legitimitását22 (erre példa gyanánt Lisztnél jobb se kell). 

Ám amint a zsenibe vetett bizalom meginog, s a végsőkig vitt individualitás tarthatatlanná 

válik, a művészet egy hermeneutikailag megújított tradicionalizmustól, hangsúlyaiban inkább 

teoretikus, avagy inkább poétikus eredetkutatástól (konkrétan valamely művészeti tradíciótól, 

poétikai iskolától, vagy akárcsak egy-egy alapot adó mestertől) remélheti identitásának 

megerősítését, vagy egyszerűen csak pótlékát (Liszt e tekintetben is tanulságos példával 

szolgál).  

A művészet eredetére és a művészet dolgára, valamint dolgaira vonatkozó kérdések 

legújabbkori felbukkanásának tehát az a legitimációhiányos szituáció a táptalaja, amelyben a 

művészet önnön határait feszegeti. De nemcsak a filozófia irányában, hanem az egyes 

művészeti ágak között is. Adorno a századforduló kapcsán a művészetek „kirojtosodásáról” 

beszélt,23 arról, ami mindig éppen valamely filozófiai alapra hivatkozva igyekszik 

szorosabbra fűzni a társművészetek összeköttetéseit, sőt egymásba átfolyatni őket, s aminek 

talán nem túlzás egyik első nagyszabású példáját a wagneri „Gesamtkunstwerk”-ben látni, ám 

aminek mindenesetre a Satie, Cocteau, Picasso és Gyagilev által létrehozott Parade már 

mindenképp eklatáns példája. 

                                                 
19 A. C. Danto, Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet?, ford. Babarczy Eszter, Atlantisz, 1997, 15-36. o. 
20 Danto, i.m., 30. o. 
21 A. C. Danto, A közhely színeváltozása, Sajó Sándor fordítása, Enciklopédia Kiadó, 1996, 63. o. 
22 Gadamer, i.m., 61. o. 
23 Theodor W. Adorno, A művészet és a művészetek, ford. és szerk. Zoltai Dénes, Helikon, 1998, 7-22. o. 
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A századfordulós művészeti paradigmaváltások sokáig a tudományos fejlődés 

mintájára megvalósuló innovációnak számítottak, ma inkább egy sűrűsödő válságból kiutat 

kereső „előre menekülés”-ként értelmezhetőek. A romantikus nemzedék vezéralakja, Liszt 

Ferenc egész életével beszédes példája annak, hogy „a nagy művészek többé-kevésbé már [a 

19. század derekán] úgy érezték, hogy nincs helyük az iparosodó és kommercializálódó 

társadalomban, s a vándorcigányokról – a »bohémekről« – kialakult régi képet saját 

bohémsorsukkal látták igazolva”.24 A művészet nagy közösségének széthullásával a 

messianisztikus művészet-vallás, a különböző szabadkőműves társaságok, a szekták, majd az 

izmusok kora köszönt be, megtoldva a képet számos egyszemélyes „művészeti intézménnyel” 

és művész-remetével. „A 19. századi művész nem egy közösség tagja, hanem megteremti 

saját közösségét – mindazzal a pluralitással együtt, amely az ilyen helyzethez illik, s 

mindazzal a túlfokozott elvárással egyetemben, amely ezzel szükségképpen együtt jár, ha a 

bevallott pluralitásnak azzal az igénnyel kell összekapcsolódnia, hogy egyedül a művész saját 

alkotásmódja és üzenete igaz.”25  

Satie „nyomorúságos elefántcsonttoronyról” beszél,26 s arról, hogy „a Művészetnek 

nincs hazája”.27 Poétikai legitimitáskrízisről és kiútkeresésről árulkodik az is, amikor pályája 

egy periódusában belép a Rózsakeresztesek közösségébe, majd erre is rálicitálva 

egyszemélyes egyházat alapít: a L’Église Métropolitaine d’Art de Jesus Conducteur-t. Charles 

Ives pályája is hasonló dilemmák jelenlétét tükrözi. Zenéjében egymással kulturálisan 

összemérhetetlen rétegek élnek egymás mellett (egyházi zene, populáris zene, européer 

komolyzene, sajátos kísérletező „új zene”), részben viaskodva egymással, részben közös 

alapot keresve. Maga a szerző a par excellence outsider, szinte hermetikus elzártságban 

alkotja meg életműve ma is értékes részének jelentős hányadát. Az idősödő Liszt pedig a saját 

romantikus virtuóz-zseni imágóját felülírva akkor kezdi meg önmagára kiszabott remeteéletét, 

amikor Rómába megy, s az egyház szolgálatában kívánja zenéjét kamatoztatni, s egyben 

identifikálni.   

 Ives, Satie és Liszt párhuzamos tárgyalását megelőzően még egyszer hangsúlyoznom 

kell azt a nagyon is jelentős körülményt, hogy a jelen vizsgálódás a három szerző 

életművének csak egy-egy fázisára fog koncentrálni, jól tudván, hogy ez bizonyos 

hangsúlyeltolódásokat eredményez, az életművek bizonyos szegmenseinek megbocsáthatatlan 
                                                 
24 Gadamer, i.m., 16. o., [betoldás tőlem: V.B.] Lásd ehhez még Liszt híres-neves tanulmányát a 
vándorcigányokról: Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie, A. Bourdilliat et Cie, Paris, 1859. 
25 Gadamer, i.m., 16. o. 
26 Robert Orledge, Satie the composer, Cambridge University Press, 1990, 9-10. o. (Why and Where Satie 
composed). 
27 The writings of Erik Satie, 68. o. 
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elhallgatását. Mentségemre szolgáljon, hogy végső soron nem komplett életműportrék 

megrajzolására vállalkoztam, a musica paralitica zene-múzeumának előcsarnokát csak 

sebtében és – témámhoz illeszkedve – csak torzókkal rendeztem be, mert minden ellenkező 

előjel ellenére, elsődleges célom valójában nem a szóban forgó múzeum teoretikus fundálása, 

hanem sokkal inkább az a nem-professzionális kontempláció, amely a műalkotásnál elidőzve 

el is felejtkezik a múzeumról. Mert címszavak, többé-kevésbé kidolgozott konceptusok és 

intézményi struktúra helyett sokkal inkább egy váratlanul megéledő kontextus az, amelyben a 

műalkotás mint világló esemény érvényre juttatja a maga igazságát és emeli méltóságra azt a 

helyet, ahol általa és benne tisztás nyílik a létre (ez a heideggeri Lichtung). A múzeum ebben 

a pillanatban muszaionná válik: Múzsák tartózkodási helyévé.  
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II. 2.  Liszt Ferenc, a próféta (a háttérben Ives-szal és Satie-val) 

 

„A prófétai szerep mindig csak utóbb lesz nyilvánvaló.” 

(Lydia Goehr) 

 

„E darabokat a legjobban akkor érthetjük meg, 

ha egy nagyobb egység töredékeiként szemléljük őket, 

melyek egytől egyig a kétségbeesés kórtanába engednek bepillantást.” 

(Alan Walker: Liszt Ferenc, 3. Az utolsó évek) 

 

 

Liszt Ferenc kései művészete önmagában is magyarázó erejű példája és teoretikus 

kiindulópontja a 20. század zeneszerzésének reduktív tendenciáit firtató 

megértéskísérleteknek.28 Jóllehet máig helytállónak és aktuálisnak tűnik Wilheim Andrásnak 

az az 1986-ban megfogalmazott állítása, mely szerint a kései Liszt tanulmányozása sajátosan 

a zenetudomány ügye, s hogy valami miatt, „ha felbukkan egy-egy új teoretikus iskola, vagy 

akár csak elemző módszer, szemléletmód, amely igényt tart arra, hogy értelmezze századunk 

zenéjének jelenségeit, szinte ki sem kerülheti e kompozíciók vizsgálatát”,29 valamint az sem 

vitatható, hogy Liszt „közvetlen hatás nélkül lett a 20. századi zene előlegzője”30; mégis (vagy 

éppen ezért) nehéz eltekinteni attól a demonstratív erőtől, amit a Liszt-pálya alakulása mutat – 

különösen, ha tanulmányaink vezérfonalát a bénultság motívuma képezi.  

Liszt pályájának ívéről mindenekelőtt az mondható el, hogy drasztikus törésekkel 

szabdalt út, mégpedig a személyes életrajzi eseményeken túlmutató inherens poétikai 

dilemmákkal folytatott küzdelmek okán. Alan Walker lenyűgözően részletgazdag, 

etalonértékű monográfiája nem véletlenül három kötetes: a Párizshoz, Weimarhoz, majd a 

Róma-Budapest-Weimar háromszöghöz köthető életszakaszok a muzsikus programjának 

radikális elmozdulásit jelzik, majdnem azt is mondhatjuk: három független alkotói programot. 

(Ez a „majdnem” a Liszt-kutatóknak nagyon fontos téma, a mi korlátozottabb céljaink 

szempontjából viszont elegendő hallgatólagos figyelembevétele). Amíg a korai évek 

legnagyobbrészt a zongora és a Paganini-paradigma jegyében zajlanak, dominánsan egy 19. 

század előtti előadói praxis fenntartásaként (Liszt életművében ez az átiratok, parafrázisok, 
                                                 
28 E tekintetben korábban Michael Denhoff interpretációját emeltük ki, lásd az I. 2. fejezetben. 
29 Wilheim András, Liszt és a huszadik század, in Magyar Zene, 1986/2, 115-125. o. 
30 uo., Wilheim meggyőzően érvel amellett, hogy Liszt esetében a közvetlenül őt követő generációk, de még a 
távolabbi utókor tekintetében sem beszélhetünk direkt hagyományozódásról. 
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reminiszcenciák és kötetlen extemporizációk időszaka, hátterükben pedig joggal mutat rá 

Walker a cigányzenétől kapott fiatalkori inspirációkra31); addig a weimari korszak a 

beethoveni opusművészet folytathatóságának kísérlete, összekapcsolódva a zenepedagógia 

máig meghatározó ideáljával: a Werktreue platonikus eszméjével.32 Ez utóbbi a zenélés 

tovafutó áramával szemben a zenemű sokrétű struktúrájának szédítő mélységeire apellál, ami 

nem másban, mint önnön kottaképében keríti az embert hatása alá. A Beethoven-paradigma a 

zene szövegszerűsödését implikálta, valamint azt a Gadamer által explicitté tett belátást, hogy 

a (szöveg)olvasás már mindig újraolvasást jelent, s hogy az olvasás aktusa sohasem záródik le 

teljesen, örökké újrakezdhető marad.33 A weimari évek szimfonikus költeményei, s a bennük 

meghatározó szerepet játszó motívumfejlesztéses technika valóban a szövegszerű zene, 

egyfajta zenei narrativitás lehetséges útját képviselik.34 Amikor a hatvanas években Liszt 

életpályájának utolsó szakaszába lép, ez az út látszólag csak műfajiságában változik meg: a 

szalont, majd a színházat is megjárt zene visszaköltözik a templomba, anélkül, hogy a 

szövegszerű zene esztétikai koncepciója lényegesen megváltozott volna. A Liszt-életműben 

bekövetkező ceciliánus fordulat ugyanakkor azt is világosan jelzi: a zeneszerző mind 

élénkebben rezonál a zene rituális-liturgikus létezésmódjának lehetőségeire (és itt nemcsak az 

oratóriumok és zsoltárok jönnek számításba, hanem a haláltáncok, a nacionálreligiózus 

himnuszok, de a különböző alkalmakból született nagyszámú lamentációk is).  

                                                 
31 [Az ifjú] „Liszt a cigányzene improvizatorikus, ösztönös jellegét csodálta elsősorban, mivel egybevágott saját 
felfogásával, mely szerint a művészet az ember egyik alapvető adottsága. Élő bizonyítékát találta itt annak, hogy 
a zene valóban velünk született, hiszen olyan ősi népcsoporton belül is fennmaradt, amely sosem részesült 
semmiféle formális művészeti képzésben, nem tudott kottát olvasni, a kortársi kultúrszinthez mérve analfabéta 
volt, s zenéjének mégis sikerült nemzedékeken keresztül fennmaradnia.” (Walker, Liszt Ferenc, 1. A virtuóz 
évek, 86. o.) 
   Egyébként Liszt életművének folyamatosságára és összefüggőségére az egyik legjobb példát a Magyar 
rapszódiákban láthatjuk. Az 1846 és 1852 között keletkezett 15 rapszódia sorát 1882 és 1885 között újabb négy, 
a korábbiak alapvető hangvételét, atmoszféráját megőrző, mégis egészen új, a kései lepároltságot is magukon 
viselő rapszódiával toldja meg. Jellemző, ahogy Liszt egészen mély tradicionális beágyazottságot tulajdonított 
rapszódiáinak. A cigányoktól hallott, a közkultúrába többnyire nem is oly régen alászállt népies, ám műzenei 
eredetű dallamokat egy múltba vesző, ősi cigány-eposz maradványainak tartja, s mint valami görög rapszodosz 
tesz kísérletet a rekonstrukcióra (vö. Walker, i.m., 1. kötet, 348. skk.). Ennek az esztétikai víziónak szenteli sokat 
vitatott, önmaga számára jó néhány kellemetlenséget okozó könyvét, a Des Bohémiens et de leur musique en 
Hongrie című, többször átdolgozott írást.  
32 Lydia Goehr, The imaginary museum of musical works, 243-286. o. Magyarul is olvasható a témában Alfred 
Brendel 1966-os cikke, amelyben az „Urtext mítoszát” már a hangfelvétel szempontját is bevonva tárgyalja. 
(Megjegyzések Beethoven zongoraműveinek teljes felvételéhez, in uő., Tűnődés a zenéről, Dávid Gábor fordítása, 
Zeneműkiadó, 1981, 9-21. o.) 
33 Gadamer, Szöveg és interpretáció, Hévizi Ottó fordítása, in Szöveg és interpretáció, szerk. Bacsó Béla, 
Cserépfalvi, 1991, 17-41. o. 
34 Vö. Grabócz Márta, Zene és narrativitás, Jelenkor, 2004, 69-148. o.; továbbá: Lawrence Kramer, Musical 
Narratology. A Theoretical Outline, in uő., Classical Music and Postmodern Knowledge, University of 
California Press, 1995, 98-121. o.; uő., Music as Cultural Practice: 1800-1900, University of California Press, 
1993, 102-134. o.  
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Talán épp eme rituális-liturgikus mozzanat hordja magában azt az újabb szakadást, 

ami az utolsó bő két évtized termésén elementáris törésvonalként fut végig, s amit Walker 

valamiért mégsem tematizál. Sokkal inkább megteszi ezt a kevéssé ismert magyar Liszt-

kutató, Sólyom György, amikor hangsúlyossá teszi, hogy Liszt kései évei korántsem 

képeznek homogén teljesítményt, s hogy különösen az utolsó néhány év Zukunftsmusik-ja 

nem vezethető vissza a hatvanas-hetvenes évek összegző alkotásaira, mert nem amazok 

egyszerű redukciója, hanem a redukcióval egyenes arányban egy páratlan revízió és átfordulás 

eseménye is.35 Ha olyan művekre gondolunk, mint a lebegő, „hontalan” hangnemi térben 

botorkáló Balcsillagzat, vagy Nuages gris, tökéletesen helyállónak érezzük Sólyom 

jellemzését, mely szerint „másfél-két évszázados tonális összefüggések, viszonylatrendszerek 

a maguk egészében váltak benne kérdés, megszenvedett számvetés, revízió tárgyává”,36 „az 

eddig kivételes és extrém – benyomul az ismert egészbe és rendszeres, odatartozó helyet nyer 

benne, úgyszólván otthonossá és formateremtővé lesz, ami lebegő labilitást, vagy halmozott 

és feloldatlan feszültséget jelentett korábban.”37 A Sólyom által elénk tárt vízióban „Liszt 

abbé” úgy jelenik meg, mint aki a zenében teszi érzékelhetővé minden értékek 

átértékelődését.  

S ezzel a bénultság poétikájának egyik világosan megragadható pontjához jutottunk, 

hiszen Liszt kései művészete témánkat illetően azért oly kiemelkedő, mert ő nem csak az 

improvizáció, az átirat, a parafrázis és a reminiszcencia par excellence performatív 

zenepraxisának bennfentes ismerője és gyakorlója, és nem csak a szövegszerű zenemű és a 

Werktreue interpretációs ideáljának egyik első bajnoka, hanem – pályája végén – az „opus 

posth.” romos esztétikumának is figyelemreméltó tanúja.38 Tanúsága pedig önnön retorikai 

praxisának bénultságát artikulálja; a romantikus géniusz, az omnipotens alkotó expresszív 

képességeinek kétségessé válását. Amíg az ötvenes években még azt kérdezi: „Nem ugyanaz-

e a zseni, mint a szent papi hatalom, mely által az Isten mutatkozik meg az emberi lélek 

számára?”;39 addig 1877-ben a két Threnodia, a „Villa d’Este ciprusaihoz” írásának 

közepette már ezt jegyzi fel: „Őszintén szólva úgy érzem, borzasztóan hiányzik a tehetségem 

ahhoz képest, amit ki akarok fejezni, a hangok, melyeket leírok, szánalomra méltók.”40 Az 

alkotói tehetetlenség fölött érzett sajnálkozás banális frázisait a következő mondat hirtelen 
                                                 
35 Sólyom György, Kérdések és válaszok. Liszt Ferenc pályájának utolsó szakaszában, Akkord Kiadó, 2000. 
36 Sólyom, i.m., 86-87. o. 
37 Sólyom, i.m., 154. o. 
38 E három mozzanat (extemporizáció, szövegszerűség és romosság) egymást problematizáló 
összekapcsolódásáról Alexander Goehr értekezik a maga Liszt-tanulmányában. Írása számos motívumában a 
jelen munkával párhuzamos: Franz Liszt, in Finding the Key, faber and faber, 1998, 189-206. o.   
39 Walker, Liszt Ferenc, 2. A weimari évek, Rácz Judit fordítása, Editio Musica, 1994, 367. o. 
40 Walker, Liszt Ferenc, 3. Az utolsó évek, Fejérvári Boldizsár fordítása, Editio Musica, 2003, 359. o. 
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nagyon is kontúrossá és mély értelművé teszi: „A Végtelen furcsa érzése személytelenné tesz 

és elhallgattat.”  

Mit is értsünk eme „személytelenség” alatt és mit jelent itt az „elhallgatás”? Minden 

bizonnyal a retorika valamiféle felfüggesztődését, saját erőiben való bizonytalanná válását. 

Emlékezzünk a La lugubre gondola 1883-as második változatára, amelyben Liszt úgyszólván 

a nosztalgia kórtanát nyújtja: a bénult, lomhán előrehaladó, folytonos megkettőződései  miatt 

kibontakozni alig tudó bevezetés és a figyelemre méltóan sokértelmű befejező szakasz közé 

illeszti a túlzásig feszített, s a csúcsponton megszakított Gondolalied emlékét. Ez az 

emlékezés mérgező és bénító, mert a nosztalgiából, úgy tűnik, nincs hova hazatérni. A 

zárószakaszban a homályos értelmű, egyszólamú keresgélés a kromaticizmus perspektivikus 

gazdagsága helyett sokkal inkább annak labirintusszerűségét tanúsítja. „A jövő zenésze” – 

szembeszegezve egy retorikus és emocionálisan töltött zenekultúrával – az ínség művészetét 

jelenti itt be. 

A retorika (úgy is mint a megosztás és osztozás nyelvszerű lehetőségeinek) erejébe 

vetett hit megrendülését fél évszázad múlva Cage ugyan szenvedélyesen affirmálja majd,41 

ám Liszt számára mindez művészi passiójárásként valósult meg: valóságos keresztútként (Via 

Crucis). Ez az 1779-es kompozíció a Liszt-életmű utolsó „passzázsának” szimbolikus 

nyitánya: a komponálás ama keresztútjának kezdetét jelenti, amely úton a szövegszerű, 

retorikailag hatékony (úgyszólván „önmagát olvastató”), a szerzői intenciót közvetítő 

autonóm műalkotás eszméjének megrendülésével, deformációjával találkozunk – de nem 

abban az értelemben, hogy visszaléphetnénk az opuszene előtti extemporizáció energikus 

praxishoz –, s olyan képződmények szegélyezik utunkat, amelyek keletkezésük pillanatában 

romokká válnak. Romokká, amiknek nem kizárólag a kétségbeesés és a rombolás volt 

dajkájuk, hanem a felejtés is: a szerzőiség átfogó eszméjének nagystílű elfelejtése.42 De a 

felejtés nem csak a kései művek szülőágyát vette körül, hanem e bénult művészet betegágyát 

is: Liszt kései műveivel kapcsolatban az a különös, hogy „már azelőtt elfelejtették őket, 

mielőtt egyáltalán előadták”43 – s nem csak a közönségre értve e megállapítást, hanem magára 

                                                 
41 Vö. Dolinszky Miklós, John Cage és a művészeten túli zene utópiája, in uő.: A Mozart-űrhajó, Jelenkor, 1999, 
69-74. o.; továbbá Robert P. Morgan, Rethinking Musical Culture: Canonic Reformulations in a Post-Tonal Age, 
in Disciplining Music (Musicology and its Canons), eds. Katherine Bergeron and Philip V. Bohlman, University 
of Chicago Press, 1992, 44-63. o. 
42 A retorika maradéktalan kiküszöbölése persze semmilyen művészetben nem képzelhető el, és itt is visszalopja 
magát: az a „személytelenség” és az a „hallgatás”, amelyről Liszt beszél kései műveiben a redukció és az 
ellipszis révén retorizálja önmagát. 
43 Walker, i.m., 3. kötet, 423. o. A szóban forgó elfeledettséget Liszt nem csak leveleiben említi, hanem a 
legnyilvánvalóbb módon poétikai reflexiója tárgyává is teszi. Erről tanúskodnak műveinek címei: Romance 
oubliée, Valse oubliée.  
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Lisztre is, aki mintha már az alkotás folyamatával egy időben a felejtés gondjaira bízná 

azokat, a távolodásban, a distanciában látva „kiteljesedésüket”. 

A pusztába kiáltott szó és a magányos próféta toposza a Liszt-kutatás legrégebbi 

epithetonjai közé tartozik, olyannyira, hogy még a toposz bírálóinak mondataiba is visszalopja 

magát: „közvetlen hatás nélkül lett a 20. századi zene előlegzője”. Felettébb tanulságos és 

figyelemre méltó, hogy ez a fogalmazás (próféta – közvetlen tanítványok nélkül) mennyire 

összhangban áll a műzenére közvetlen hatást szintén alig-alig gyakorló Ives 

recepciótörténetével. „Why are we still rediscovering Ives?”44 – teszi fel a kérdést David 

Schiff The many faces of Ives c. írásában. S ugyanezt joggal kérdezhetnénk Satie kapcsán is, 

hiszen az ő életművét tárgyaló viták kezdettől a profetikusság mozzanatát helyezték 

homlokterükbe, s az experimentális törekvések máig inspirációt nyernek zenéjének 

kihívásaiból.45  

A próféta mítoszának létrejöttéhez ugyanakkor (mint ilyen esetekben szinte mindig) 

nem csak a recepció járult hozzá, hanem maguk a alkotók is: Satie például számos esetben 

alkalmazta magára a toposzt saját tevékenységét illetően,46 de Liszt kapcsán is közismert az a 

Carolyne Sayn-Wittgenstein hercegnének tulajdonított mondás, mely szerint „Liszt sokkal 

messzebb hajította dárdáját a jövőbe, mint Wagner. Emberöltők fognak elmúlni, mielőtt teljes 

valójában fölfoghatnók.”47 A magam részéről e próféta-metaforikát a továbbiakban csak 

annyiban venném – minden problematikussága ellenére is – tekintetbe, amennyiben az nem a 

hatástörténeti viták irányába vezet, hanem sokkal inkább ama kérdés felé, vajon miért és 

hogyan lehet a kései Liszt, Satie és Ives művészete kortárs fejlemények magyarázata, tehát 

hogy zenéjük hogyan nyit történeti távlatot a jelen számára, s hogyan képezi részét a musica 

paralitica kánonjának. 

Amint arra már utaltam, a Liszt-oeuvre alakulása legplasztikusabban a komponista 

pályájának állomáshelyei, „stációi” mentén rajzolódik ki. Számunkra most különösen az a 

váltás lesz lényeges, amikor Liszt weimari szolgálatáról leköszön. Ennek kapcsán joggal 

hangsúlyozza Sólyom, hogy Liszt életében a Weimarból Rómába való átköltözés messze nem 

csak egy jelentős életrajzi esemény, hanem egy explicit poétikai program nyitánya is.48 Egy 

olyan programé, amely egyrészt lassú szakítást eredményezett mindazzal, ami a weimari évek 
                                                 
44 David Schiff, The many faces of Ives, in The Atlantic Monthly, 1997, Jan., vol. 279, no. 1, 84-87. (Web: The 
Atlantic online)  
45 Vö. pl. David Toop, Hangok óceánja, Zöld István fordítása, Doppelganger, 2006; Michael Nyman, Az 
experimentális zene. Cage és utókora, Pintér Tibor fordítása, Magyar Műhely Kiadó, 2005, 73-100. o. 
46 Csak példa gyanánt. „A jövő igazat fog nekem adni. Hát nem valósultak meg már korábbi próféciáim?” – 
mondja 1923-ban (The writings of Erik Satie, 98. o.). 
47 lásd. Walker, i.m., 3. kötet, 439. o. 
48 Sólyom György, i.m., 9-31. o. 

 80



munkásságának középpontjában állt, másrészt pedig kezdete lett annak az útnak, ami a 

program olyan jellegű (erősen idézőjelben mondom: „kudarccal felérő”) megvalósulását 

hozta, amelyre talán maga Liszt sem számított. 

Egy 1862-es levelében így ír: „Miután Németországban az előttem álló szimfonikus 

feladatot, erőm szerint, nagyobbrészt megoldottam, most az oratorikusat akarom (néhány, 

vele összefüggő mű mellett) teljesíteni.”49 Az 1860-as évek második fele, majd az 1870-es 

évek nagy része is még ennek a tudatosan vállalt, s nyilván már ekkor tervszerűen elgondolt 

programnak a jegyében áll majd, s olyan műveket szül, mint a Krisztus, a Missa Choralis, a 

Koronázási mise, a Requiem és a Szent Cecília legendája. Ugyanakkor egyes további művek, 

mint a Via Crucis vagy a De profundis-zsoltár vokális feldolgozása mintha egy újabb (most 

már utolsó) paradigmaváltást jeleznének az életmű lezárásaként, még akkor is, ha erről 

viszont Liszt sehol sem nyilatkozik explicit módon, s úgy tűnik, hogy ez esetben korántsem 

beszélhetünk olyan tudatos művészi programváltásról, mint római működése kezdetén. 

Számunkra éppen ez az utóbbi, kicsit talán rejtélyes változás lesz a legfontosabb, mert e 

változásban a bejelentett program megvalósulásának sajátos, előre nem látható alakulását 

fedezhetjük föl.  

Mi jellemzi leginkább a weimari szolgálatot követő programváltást? A tematikus-

liturgikus változások mellett elsősorban a szimfonikus gondolkodás módosulása. Szerkesztési 

szempontból a műegész stacionárius tagolódása lesz jellemző, ami a korábbi autonóm, 

gyakran egyetlen dinamikus tétel fölváltását jelenti az önmagukban statikus, ám együtt drámai 

egészet alkotó tételek formálási elvével (Krisztus). Az organicitás illúzióját keltő zenei 

narratívát a hangsúlyosan művi kollázsszerűség vagy legalábbis tabló váltja fel. A zene 

diszkurzív jellegének átértelmezése a címekben, műfajokban is megmutatkozik: szimfonikus 

költemények, programszimfóniák (Dante, Faust, Mazeppa, Hamlet) helyett a képek, stációk, 

epizódok válnak uralkodóvá (Két epizód Lenau Faustjából, Via Crucis, Magyar Történelmi 

Arcképek). A legszembetűnőbb változás mindazonáltal a redukció növekvő tendenciája, 

aminek eklatáns példája a Missa Choralis, s ami végpontját majd olyan darabokban éri el, 

mint a Szürke felhők, vagy a Balcsillagzat. Az architektúra és ornamentika kettőse révén 

előállított virtuóz és komplex textúra helyét olyan formálás veszi át – különösen a 70-es 

évektől –, ami bár a maga módján nagyon is virtuóz, végeredményben a romantikus zene 

nagyívű festőisége és dekorativitása helyett a maga ökonomikus módján újra az egyes hangok 

                                                 
49  Liszt Ferenc, Briefe II., szerk. La Mara, Breitkopf und Härtel, No. 9, 28. o. (An Franz Brendel, 1862. 
november 8.)  
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atomjaiig száll alá,50 s a zene értelmének a kérdését veszi elő a programszimfóniákhoz képest 

is új módon.51  

A strukturális elemek hangsúlyeltolódásai egy velük párhuzamos stilisztikai 

fejleménnyel kölcsönhatásban bontakoznak ki, ami nem más, mint a Liszt zenéjében csíráiban 

már korábban is felsejlő, a 60-as évek folyamán viszont egyenesen eszkalálódó archaizáló 

gesztus. Ez az archaizálás, a gregorián és a modális hangsorok kitüntetése persze túl is mutat a 

maga egyszeri stilisztikai helyi értékein, s a poétika vallásos és kollektivizáló, önnön 

késeiségére reflektáló és nosztalgikus,52 a művészetnek – egy korabeli magyar esztétikai 

terminussal élve – a „kiengesztelődés”53 mozzanata irányába tájékozódó törekvését jelzi.54  

A szóban forgó programváltás a Via Crucisban tanulságos módon teljesül, és bizonyos 

vonatkozásokban tanulságos módon marad el. Ajánlatosnak látszik tehát egy kissé elidőzni 

ennél a műfajilag nehezen definiálható darabnál. De melyik változatánál? Az 1879-ben 

befejezett, s csak ötven évvel később (!) bemutatott Via Crucisnak ugyanis nincsen vitán felül 

álló eredeti formája: a zongorás, a kétzongorás, az orgonás, a vegyeskarral és szólistákkal 

kiegészített változatok egytől egyig érvényesek és valamiképpen egytől egyig befejezetlenek, 

vázlatszerűek is. Maga Liszt a legteljesebb mértékben tisztában van műve sajátos, 

esztétikailag úgyszólván fogyaszthatatlan lezáratlanságával: „Kevéssé érdekel, hogy 

nyilvánosságra hozzam őket, hiszen nem illenek a szokásos zene-üzlet gyakorlatába – 

forgalmába… Minek házaljak velük?” – írja rezignáltan 1879-ben, amikor a ceciliánus Pustet 

kiadó visszautasítja a Via Crucis, a Septem Sacramenta és a Rosario publikálást. A 

komponista tisztában van vele: olyan zenét írt, ami kivezet a publikáció teréből, mert a 

publikáció tere egyelőre nem fogad magába romokat. Ennyiben az sem csoda, hogy a 

„kiengesztelődés” óhajtott mozzanata is elmaradt: a mű sem a koncertpraxis, sem a liturgia 

közegében nem volt képes helyet foglalni, kollektivizáló mozzanatai – amelyről Liszt 

álmodott55– mindmáig nem juthattak érvényre. Az archaikum pusztán nosztalgia maradt. 

                                                 
50 „Általánosabb tartalma ennek az új érzékenységnek, hogy Liszt zenéje, a »nagy romantika« képszerű 
effektusgazdagságának, kolorisztikus mámorának csúcsán – amelynek természetesen program-indíttatású, 
tipikusan új szimfonikus műfaja, új koncepciójú szimfonikus elv az igazi közege (beleértve a szimfonikus-
vokális mise koncepcióját is!) – íme, aláhajlik újra az egyes fordulat, az egyes hang és szubtilis viszonylatai 
mélyéig.” (Sólyom, i.m., 43. o.) 
51 Vö. Carl Dahlhaus: Thesen über Programmusik, in uő., Klassische und romantische Musikästhetik. Laaber-
Verlag, 1988, 365-385. o. 
52 lásd. Sólyom, i.m., 34-50. o., 154-157. o. 
53 A Gyulai-Erdélyi-Arany nevével jelzett iskola esztétikájának interpretációját lásd. Dávidházi Péter, Hunyt 
mesterünk, Argumentum, 1992. 
54 Erről korábban részletesebben írtam: Veres Bálint, “Minden, csak nem romantikus” (Liszt Ferenc kései művei 
és Arany János balladái esztétikai, szemléleti rokonságáról), in Pannonhalmi Szemle, 2001/2, 99-109. o. 
55 „…ennek a megindító áhítatnak legmegragadóbb megvalósítás-módját valaha Nagypénteken, a Colosseumban 
láthattuk, amelynek földjét a mártírok vére áztatta. Egy napon talán lehetséges lesz […] egy jókora harmóniumot 
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Elsősorban nem is zeneszerzéstechnikailag válik Liszt e művekben oly sokértelműen 

„a jövő zenészévé” (bár ez sem elhanyagolható szempont56), hanem egy a technikának is 

alapot adó szinten. Lényegében a zenemű 19. század végi egyeduralkodó ontológiáját kezdi 

ki, amikor megjósolja az „egészséges” opusok cirkulálását bonyolító publikációs tér kinyílását 

a romok, fragmentumok, vázlatok, kollázsok irányába.57 „Ich kann warten” – mondja újra és 

újra kései éveiben,58 alig kételkedve abban, ami később be is igazolódik: az életmű egy része 

mint opus posth. nyeri el legmegfelelőbb létezésmódját.    

A rom esztétikai többértelműsége kerüli el a Via Crucis elemzőinek figyelmét, amikor 

egy sajátságos ellentmondásba keverednek a mű hatásesztétikumát illetően. Egyrészről 

hangsúlyozzák59, hogy „lemállott már róla minden külsőség, hatáskeresés”, s hogy Liszt, „a 

hatáskeltés mestere már nem akar hatni” — az értelmezés másik pólusán viszont a mű 

„felkavaró, megrázó, katartikus” mivolta, „hihetetlenül erős hatása” kap hangot.60 Az egyik 

oldalon az egyidejű romantikus retorizáltság redukcióját érzékelik, másfelől viszont a 

„sivatagi retorikát”,61 ami genuin tapasztalatok expressziójaként is funkcionál: az esztétikai 

szép abszolutisztikus igényei mögül újra előbukkan a fenséges és a numinózus. Eme sivatagi 

retorika a megkettőződés és az ellipszis figuráira épül – olyan figurákra, amely a Liszt 

számára oly fontos egyidejű balladairodalomból, a magyar ajkú olvasónak pedig különösen az 

Arany-balladákból ismerős.62  

                                                                                                                                                         
odaállítani, hogy megszólaltassák ott ezeket az énekeket, ezzel a hordozható orgonával támogatva. Boldog 
lennék, ha egyszer ezek a hangok lennének hallhatók ott, amelyek csak gyengén fejezik ki a belső 
megindultságot, amely áthatott, amikor térden, a hívő menettel együtt, többször ismételtem a szavakat: O! Crux 
ave! Spes unica!” (idézi a mű előszavából Sólyom, i.m., 110. o.) 
56 Egy levelében például lehetőségként említi a tizenkéthangúságot, a negyed- és nyolcadhangokat egyaránt. (vö. 
Walker, i.m., 3. kötet, 428. o.) 
57 E tekintetben a párhuzamba állítható művek listája igen jelentős kánont kínál: Bach: Kunst der Fuge, Mozart: 
Requiem, Schubert: Befejezetlen szimfónia, Bruckner: Kilencedik Szimfónia. 
58 Vö. Walker, i.m., 3. kötet, 440. o. 
59 Hamburger Klára, Liszt kalauz, Zeneműkidó, 1986, 178-179. o.; Mátyás János, Liszt Ferenc: Via Crucis, in A 
hét zeneműve, 1986. okt. - 1987. szept., szerk. Kroó György, Zeneműkiadó, 1986, 19-31. o. 
60 Mátyás, i.m. 
61 Vö. Hannes Böhringer, Romok a történelmen túli időben, in uő.: Kísérletek és tévelygések, Tillmann J. A. 
fordítása, Balassi Kiadó - BAE-Tartóshullám, 1995, 36-47. o. 
62 Liszt kapcsolata a ballada irodalmi műfajával már pályája kezdetén tetten érhető. A fiatal zeneszerző a 
népszerűsége csúcsán álló Heinétől elsőként éppen egy balladát zenésít meg: a Die Loreley-t. De Schiller 
balladái is foglalkoztatják. Később, a hetvenes években újabb ballada alapú művek, deklamációt és zongorazenét 
vegyítő melodrámák következnek: A. Tolsztoj Vak énekes-e, Jókai A holt költő szerelme, valamint Lenau Der 
traurige Mönch-e.  
     Liszt kései hangszeres zenéjének az irodalmi balladával való rokonítása nem újdonság. A szakirodalom 
számba veszi kései művei balladai hangulatát, „szaggatott előadásmódját”, illetve az epikai elemek 
„balladisztikus” jelenlétét. Az ilyesfajta impresszionisztikus jellemzéseknél jóval egzaktabban, a ballada egyik 
lehetséges definícióját is nyújtva ezzel, Szabolcsi Bence a kései Liszt-műveket érintő alapmunkájában a „drámai 
képsorozat” megnevezést vezeti be. (vö. Hamburger Klára, Liszt Ferenc, Gondolat, 1966, 379-386. o.; Szabolcsi 
Bence, Liszt Ferenc estéje, Zeneműkiadó, 1956.) 
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A Via Crucis „drámai képsorozata” (Szabolcsi) a passió történetét ismerő közösségnek 

van címezve. Arra számít tehát, hogy töredékességét egy a mű és a tradíció által egyaránt 

kontrollált hermeneutikus aktus maradéktalanul visszaállítja valami egésszé. Retorikája abban 

áll, hogy az elliptikusan elhallgatott „üres helyek” segítségével bevonja a hallgatót a történés 

jelenidejébe. A balladai forma elliptikus szerkezetét maga Arany így definiálta:  

„természete a balladának, hogy nem a tényeket, hanem a tények hatását az 
érzelem világra, nem a szomorú történetet, hanem annak tragikumát fejezi ki, minél 
erősebben. Magokból a tényekből s járulékaiból, mint idő, hely, környület, csupán 
annyit vesz fel, amennyi múlhatatlanul szükséges, csupán annyi a testből, amennyi a 
lélek feltüntetésére okvetlenül kívántatik”63.  

A Via Crucisban ez az elliptikus szerkesztés a tradíció montázsszerűen felvillantott 

rétegeivel kapcsolódik össze. Ez részben explicit módon valósul meg (a gregorián Vexilla 

regis és a két bachi korál, az O, Haupt voll Blut und Wunden valamint az O, Traurigkeit, o 

Herzeleid idézetei, valamint a saját megzenésítésű Stabat Mater és bibliai passzusok); részben 

implicit formában (a B-A-C-H motívum beágyazása, a liszti keresztmotívum és transzpozíciói 

állandó jelenléte, valamint a kerettételeket meghatározó modális harmonizálás). Minthogy a 

mű a tradícióból (annak egy jellegzetesen szuprakonfesszionális olvasatából) emel ki 

töredékszerű darabkákat, egyszerűen és egyidejűleg felmutatva őket (akronologikus elemei – 

például a Stabat Mater korai megszólaltatása – ezt az egyidejűséget szolgálja), önmaga is 

romkertté válik, amelyben a bejárás ösvényei a csend hálózatából fonódnak.    

Már jeleztem, a poétika ama második, a Via Crucis nyomán érvényre jutó fordulatának 

legnagyobb horderejű eseménye, igazi kulcsa nem a retorika megváltozása, a romantikus 

beszédmód drasztikus redukciója lesz, hanem a zenemű ontológiájának válsága, valamint mű 

és szerző viszonyának radikális átalakulása. Emlékezzünk 1862-es levelére, melyben mint 

valami hadvezér nyilatkozik addigi teljesítményéről, s ugyanolyan határozottsággal, 

katonásan beszél arról is, hogy a továbbiakban oratorikus „feladatait” akarja teljesíteni. Az 

ilyenfajta hadvezéri öntudat nem csak őt magát hajtotta már fiatalkora óta, de – különösen 

koncertkörútjai kapcsán – a korabeli kritika vezérszólamát is képezte: „A koncert után Liszt 

úgy állt ott, mint a győztes a csatamezőn, a hős a lovagi tornán. Halálra ijesztett zongorák 

hevernek körülötte, elszakadt húrok integetnek, mint fegyverszüneti zászlók…” – írja Moritz 

Gottlieb Saphir 1839. nov. 22-i beszámolójában.64 A pesti árvíz károsultjainak megsegítőjét 

országos ünnepléssel fogadó magyar főurak pedig nem mással, mint – lovasnemzethez 

                                                 
63 Arany János összes művei, XI. kötet, szerk. Keresztury Dezső, Akadémiai Kiadó, 1968, 203. o. 
64 Idézi Walker, i.m., 1. kötet, 294. o. 
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méltóan, ám egyúttal kaján vigyort csalva Liszt európai kollégái, egyidejű és majdani 

„környezete” orcáira – egy drágakövekkel kirakott díszkarddal jutalmazzák a zongoristát (!).65  

Amikor a zongora hadvezére Rómába települ és ferences konfráterként felveszi a 

alsóbb rendeket, inkább csak a mundér és a felségjel változik. Liszt a ceciliánus mozgalom 

zászlaja alatt az egyházi zene újabb dicsőséges eljövetelét vizionálja – oroszlánrészt remélve a 

feladatokban. Ám e reménye már a kezdetektől sokféle módon csorbul, s nemsokára olyan 

jellegű nyilatkozatokat tesz, mint amilyen Mihalovich Ödönhöz írt levelében olvasható:  

„Az egész világ ellenem van. A katolikusok azért, mert úgy vélik, egyházi 
zeném túl profán, a protestánsok azért, mert számukra zeném katolikus, a 
szabadkőművesek túl klerikálisnak érzik a zenémet; a konzervatívoknak forradalmár 
vagyok, a »haladóknak« ósdi jakobinus…”.66   

A hadvezér tehát ekkorra már nem látja reménytelinek a körülményeket, bár – 

hangvételéből ítélve – még nem tette le a fegyvert. Ha a két kései főművet, a Krisztus 

oratóriumot és a Via Crucist egymás mellé helyezzük, magyarázat nélkül is nyilvánvaló, 

hogyan lett a hadvezér Lisztből hadiszerszámait sorra eldobáló, vagy letenni kényszerülő 

próféta, aki nem a kifejezés originalitásáért folyó küzdelem addig ismeretlen frontvonalairól 

és eszközeiről kíván hírt adni, hanem inkább a minden létezőt a retorikus kifejezés 

hadieszközévé lofokozó kultúra paradoxonáról, amelyben még a kultikus is retorikussá és 

kulturálissá válik, s amelyben a műalkotás mindenestül evilági képződménynek bizonyul.  

A Krisztus pozitív teológiája természetes módon illeszkedik ahhoz a „pozitív” 

poétikához, ami az egész romantikus mozgalom, s különösen a szimfonikus Liszt művészetére 

jellemző, s ami a zenei nyelv festői és narratív erejével (a következő generációkban pedig 

elhatalmasodó burjánzásával) írható körül. Ezzel szemben a Via Crucis sok tekintetben a 

negatív teológiával mutat rokonságot, s egyfajta „negatív poétika” jegyében fogant. Éppen 

ezért úgy gondolom, hogy a fölsorolt poétikai-retorikai elemek (az ellipszis, a statikusság, a 

csend, a redukció) csak szimptómái, illetve játékterei annak az eseménynek, ami a szerzői 

szándék és az azt kimozdító léttapasztalat között esik meg. A próféta (a nabi, aki egyszerre 

küldött és kihívott) nem maga Liszt, hanem ama nyelvszerűség, amely a művekben és a 

művek által a logosz ínségét tanúsítja. (Hogy a Via Crucistól elütő példákat is tekintetbe 

vegyünk, gondoljunk a Csárdás obstiné vagy a Ladislaus Teleki „gépesített” orkesztikájára. 

Mindkettő a szellem bénultságának demonstrációja.)  

                                                 
65 Walker, i.m., 1. kötet, 336-343. o. 
66  Idézi a Mihalovich Ödönnek írott elkallódott, ám közismert és sokat idézett levelet Walker, i.m., 3. kötet, 397. 
o. 
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A Via Crucis utáni években kiteljesedő programváltás éppen azért nem lehetett 

explicit, mert – bizonyos vonatkozásiban – a szerzői akarat ellenére ment végbe, különösen, 

ha a szerzői akaratot a programban bejelentett szándéknyilatkozattal azonosítjuk. Továbbá 

szerző és műve viszonyának olyan reflexívvé válásáról tudósít, amelyben a zene már nem 

egyértelműen a szerző, hanem egy törésekkel szabdalt és deformálódott tradíció romos 

mondásává válik, s legnagyobb próféciája nem más, mint a profetikus alanyiság visszavonása. 

 

*** 

 

A tradíció elsőbbségét a profetikus alanyiság kárára bejelentő próféta kétértelmű 

alakjában nem csak Lisztre ismerhetünk, hanem – a máskülönben mégoly különböző 

életművet létrehozó – Satie-ra és Ives-ra is. Satie a rózsakeresztes mozgalmon keresztül a 

gregorián valamint bizonyos ezoterikus művészi tradíciók közelébe kerül; Ives pedig 

inkompatibilis tradíciók találkozásának és maradéktalanul sohasem kontrollálható 

dialogizálásának tekinti a műalkotást, amikor például a IV. szimfóniában himnuszok, 

katonazenék, indulók és klasszikus (európai) zenei idiómák együttes jelenlétének ad helyet, 

ám nem egyszerűen valamiféle rafinált eklektikát létrehozva ezáltal, mint inkább a zene 

„egységes világképe” szétszóródásának eseményét artikulálva – radikálisabban minden 

előzményénél (beleértve Schumann Karneválját is67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Vö. Lawrence Kramer, Musical Meaning, University of California Press, 2002, 100-132. o. 
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II. 3.  Erik Satie, a feltaláló (a háttérben Ives-szal és Liszttel) 

 

„A művek mögött meghúzódó ideák alkalmasint jelentősebbek, 

 mint maguk a művek” 

(Robert Orledge) 

 

 

 Sólyom György a maga Liszt-tanulmányát a következő szavakkal zárja: Liszt 

„»próféciájának« lényege nem elsősorban »stílustörténeti« jelentésű, nem a közeli vagy 

távolabbi jövő zenei-nyelvi újulásainak története »igazolja«. […] Elsőrendűen a maga 

jelenidejét megszólító tanúságtétel az 1870-es, 80-as évek Liszt-zenéje, egy érlelődő, 

»összeurópai« válságélmény azonnali érzékenységű híradása…”.68 E válság mindenekelőtt a 

művészet reprezentációs képességeinek visszahúzódásával, a művészet retorikájának magától 

értetődőségébe vetett hit megcsappanásával (ám egyúttal a retorikus elem 

kiküszöbölhetetlenségével), végső soron pedig ama nyelvi apállyal áll összefüggésben, amely 

a zenemű mint opus biztosítottnak hitt ontológiáját sem hagyta érintetlenül. Eme ontológiai 

alapú legitimációs válságnak a fényében válik értelmezhetővé Erik Satie műve és pályája is, 

amelyben a válságra adandó válasz újabb és újabb kísérleteit láthatjuk. 

A nézőpontok sokféleségét nyújtó Satie-irodalom egyik legbiztosabb konszenzusa 

nem más, mint annak regisztrálása, ami e sokféleséget táplálja: az életmű lényegi 

inkonzisztenciája, egységességének hiánya. Ebből az inkonzisztenciából nem csak az 

interpretatív gazdagság, hanem néhány jelentős probléma is adódik. Gyakorlatilag 

lehetetlennek tűnik ugyanis az átfogóan értett életmű mint olyan tárgyalása. Az oeuvre kinek-

kinek más és más értelmezési lehetőségeket nyújt sokféle hagyományozódása és továbbélése 

révén, attól függően, hogy az interpretációban mely aspektus emelkedik a többi fölé — mert 

az életművel szemben föllépő aszimmetria, az tudniillik, hogy a recepció során valamely 

aspektus mindenképpen a többi fölé nő, úgy tűnik, Satie esetében kérlelhetetlenebb igazság, 

mint bármely más (időről időre így-úgy kanonizálható és szintézisbe hozható) komponista 

tekintetében.  

Ha Liszt kései munkáiban olyan mozzanatokat értünk tetten, amelyek a szerzői 

intenció által vezérelt autonóm műtárgyként felfogott zenemű eszméjét kezdték ki, akkor 

Satie kapcsán ezt egészítsük ki az életmű mint egységes, összefüggő opus-lista ideájának 

                                                 
68 Sólyom, Kérdések és válaszok, 155. o. 
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kétségessé válásával is. Az életmű önmagát relativizáló belső dinamikáját semmi sem 

demonstrálja érzékletesebben, mint éppen a recepció aszimmetriája, ami a különböző alkotói 

periódusokban keletkezett művek jóformán összemérhetetlen esztétikai-poétikai törekvéseit 

tükrözi. Egy tisztán végigvezethető pályaív helyett valami sokértelmű szerteágazóság az, 

amivel találkozunk, s ami a Satie-irodalmat is oly szerteágazóvá teszi. Anélkül, hogy 

áttekintenénk a Satie-interpretációk egymás szavába vágó terjedelmes sorát, John Cage vagy 

Michael Nyman avantgardista értelmezésétől Wilfrid Mellers vagy Marc Bredel 

pszichologizáló olvasatáig;69 elegendő pusztán csak jelezni, mennyire különböző értelmezési 

irányok között találja magát minden újabb interpretáció. Az alább kifejtendő kísérlet azt a 

kérdést kívánja hangsúlyosan érvényre juttatni, hogy vajon Satie sok tekintetben még ma is 

hermetikus és önmagát relativizáló életműve miért lehet történeti háttere a bénultság 

poétikájának és mi módon képezi annak egyik jellegzetes variációját. Vizsgálódásaim 

vezérfonala gyanánt – a már bevezetett próféta-metaforika helyett – ezúttal a „feltaláló” 

figuráját kívánom hangsúlyossá tenni. Akárcsak a profetizmus esetében, itt sem önkényes 

metaforagyártó hajlam vezet, a zeneszerző mint „feltaláló” karakterét ugyanis maga Satie 

alkotta meg (majd Cage vitte a végletekig). 

Satie mint feltaláló munkásságát a művészetek legitimációs válságának fényében, a 

válság megoldására tett kísérletek, találmányok sorozataként interpretálhatjuk. Kísérletei 

semmiképp sem a modern (üzemi) tudományosság, végső soron tétnélküli experimentalitását 

jelentik, tehát nem egyszerűen jó előre bekeretezett és megvilágított területek penzumának 

kitöltését, pusztán technikai-metodológiai progressziót.70 Hanem a kísérlet egy olyan 

eredendőbb szükségét, amely egy kimozdítottsággal szembeni, illetve egy kimozdítottságból 

születő tanácstalanság feloldását kísérli meg. Ez a kísérlet pozíciót kíván találni a 

kimozdítottság közepette, ám nem a kimozdító impulzus ellenére – mintegy a kutatás 

„meghaladott” problémájává transzformálva azt –, hanem éppenséggel ama kimozdító 

                                                 
69 John Cage, Satie védelmében (1948), in A csend, Weber Kata fordítása, Jelenkor, 1994, 25-30. o.; Michael 
Nyman, Az experimentális zene – Cage és utókora, 73-100 o.; Wilfrid Mellers, Erik Satie and the ”Problem” of 
Contemporary Music, in Studies in Contemporary Muisc, Dennis Dobson, 1947, 16-42. o.; Marc Bredel, Erik 
Satie, Edition Mazarine, 1982. 
70 A modern tudományosságban „a megismerés mint kutatás kérdőre fogja a létezőt azt illetően, hogy az 
előállítás számára miként és milyen mértékben áll rendelkezésre. A kutatás rendelkezik a létező fölött, 
amennyiben vagy előre számolhat vele a maga bekövetkező folyamatában, vagy mint aminek elmúltával 
elszámolhat vele. A természet az előre kiszámításba, a történelem pedig a történeti elszámolásba van helyezve. 
Természet és történelem a magyarázó előállítás tárgyává válnak, mely számít a természetre és számol a 
történelemmel. Érvényes módon csak az lehet létező, ami ilyenformán tárgyivá váltan van. Csak akkor kerülhet 
sor a tudományra mint kutatásra, ha a létező létét ebben a tárgyiságban keresik. A létező eltárgyiasítása ebben az 
elő-állításban (Vor-stellen) megy végbe, amely arra irányul, hogy minden létező úgy legyen kiállítva, hogy a 
vele számoló ember biztosítva lehessen, és bizonyossághoz juthasson.” (Martin Heidegger, A világkép kora, 
Pálfalusi Zsolt fordítása, in Fenomén és mű, szerk. Bacsó Béla, Kijárat Kiadó, 2002, 93. o.) 
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forrásra való tekintettel. Satie számára e kimozdító impulzus – a művész és a művészet 

szociális helyzetének primer tapasztalatain túl71 – a zeneművészet filozófiai méltóságának 

ínségével függ össze. Amíg Debussy – szembesülve a világ „másik” zenéjével a párizsi 

világkiállítások alkalmaival72 (avagy a „másik világ” zenéjével a fin de siècle 

Franciaországának ezoterizmusában73) – lelkesen bocsátkozik az elsajátítható idegenség 

paradox dialógusába, addig Satie-t hasonló tapasztalatok inkább a zene heteronómiájának 

elbizonytalanító tapasztalatára vezetik. Satie híres aszketizmusa és dogmatizmusa a zene 

hieratikus rendjének és egyneműségének restaurálása iránti vágyról tanúskodik, ám dogmái – 

és nála ez az alapvető paradoxon egyáltalán nem marad reflektálatlan – mindig kísérleti és 

hipotetikus állapotban maradnak, s minden újrakezdésével csupán a zene „másik” 

megalapozásába kezd bele, tovább szaporítva így a meghaladni kívánt heteronómiát.  

Hogy miért kell a zenét újraalapozni? Satie számára a későromantika túlhabzó 

retorikája, az impresszionizmus öröklött szubjektivizmusa és a szecesszió egzoticizmusa és 

eklektikája egyaránt vállalhatatlan.74 Mindezt a maga részéről a (zenei) értelem ínségeként 

érzékeli, valamint a „pontatlanság művészetének” rajzásaként, amellyel szemben a „pontosság 

művészetének” kívánalmát fogalmazza meg 1917-ben papírra vetett ars poétikájában.75 E 

szövegből világosan kitetszik, Satie számára a művészet legitimációját a művészet értelmének 

visszanyerése garantálná.76

Az elmondottakból következik, hogy az életművet periodizáló és analizáló 

tanulmányok közül az az írás érdemel most számunkra kitüntetett figyelmet, amelyik az 

értelemkeresés megújuló munkáját úgyszólván az eredendő „feltalálói helyzetek” 

rekonstrukciója révén igyekszik interpretálni. Ilyen könyv az újabb kutatásban 

megkerülhetetlen Robert Orledge-féle monográfia. Orledge – engedve a Satie-életműből 

sugárzó ideges kapkodás csábításának – közel egy tucat különböző korszakról és poétikai 

újrakezdésről beszél, s kutatásának egyik legfőbb tanulsága éppen az, hogy minden egyes 

újrakezdés (az egyetlen kabarémuzsika kivételével) ugyanarról a művészi gondról, a 

„pontosság művészetének” igényéről tanúskodik, ám anélkül, hogy eredményeik 

                                                 
71 Vö. Dolinszky Miklós, A szegénység metaforái, kísérőszöveg Ránki Dezső és Klukon Edit kétzongorás 
Socrate – Via Crucis  lemezéhez, Budapest Music Center Records, 2005, BMC CD 100.  
72 Vö. David Toop, i.m., 30. skk.  
73 Vö. Joscelyn Godwin, Edmond Bailly and Universal Harmony of the Fin-de-Siècle, in uő., Muisc and the 
Occult, University of Rochester Press, 1995, 151-177. o. 
74 Eme anti-romantikus érzékenység filozófiai tárgyalását lásd. Vladimir Jankélévitch, Music and the Ineffable, 
16-76. o. (The inexpressive ”espressivo”)  
75 lásd. Orledge, Satie the Composer, 68-69. o. 
76 A büszke feltaláló és mégis örök kielégületlen kísérletező halálos ágyán, életművére visszatekintve csak 
egyetlen dologról szeretne még meggyőződni: arról, hogy „senki sem mondhatja, hogy valaha is leírtam volna 
egyetlen hangot is, amelynek ne lenne értelme” (lásd. Orledge, i.m., 142. o., kiemelés tőlem – V.B.) 
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összemérhetőek lennének. Satie meg-megújuló poétikai kísérletei önnön alkotói identitását és 

művészetét mindig mintegy a nulláról kezdik újraépíteni, alkotói ideái a zenét többnyire 

valamely filozófiai, teológiai vagy teozófiai áramlathoz, valamint a társművészetekhez 

közelítik,77 s ennyiben az adornoi „kirojtosodás” és a dantoi „elfilozófiálódás” korai 

példáiként is jelentőségre tesznek szert (Orledge szívesen beszél Satie kapcsán „zenei 

kubizmusról”, valamint a Gesamtkunstwerk korai dadaista változatáról78). Mindez, ti. az 

újrakezdések véget nem érő sora, magyarázata lehet annak a paradoxonnak is, hogy a 

határozottan anti-romantikus poétikai elképzelések mögött föltáruló életpálya a maga 

nemében a romantikus életművészetnek is emlékezetes példája.  

Satie regényes pályájának egyik első állomása ún. misztikus-okkult periódusa. Az 

egyik párizsi rózsakeresztes társaság, majd a saját maga által alapított egyszemélyes egyház 

(az Église Métropolitaine d’Art de Jesus Conducteur) kontextusában, a kilencvenes évek első 

felében keletkezett művek lényegében a „musique pauvre” esztétikájának vázlataként 

foghatók fel. A maga időtlen, meditatív karakterével, mindennemű dramaturgiai fejlesztést 

kerülő processzus-jellegével és ritualisztikusságával régóta ez Satie legizgalmasabb, újra és 

újra aktualizálódó oldala. Ami ezután, illetve már ezzel párhuzamosan, „az égalatti” banális 

világában keletkezett: a bohémtanyák és kabarék számára írt zene, nos, az már életében is 

működésének ellentmondásokkal terhelt szelete, még akkor is, ha a kifejezetten exoterikus-

populáris zenében való megmártózása még olyan kompozíciókban is alapvető jelentőségű 

hozadékot jelent majd, mint a kései jelentős balettek, a Parade és a Relâche.79 Az 

mindenesetre egyértelmű, hogy amikor Satie 1905-ben beiratkozik a Schola Cantorumba és 

39 évesen (újra) tanulásra adja a fejét, életművének egy olyan, új fejezete kezdődik, amely 

egyértelműen zárójelbe teszi mindazt, amit addig alkotott. A Schola Cantorumban tanultak 

hatására zenéje először közelíti meg az egyidejű francia műzene köznyelvét – ennek 

arányában ezoterikus-földönkívüli karaktere némiképp csökken. Mindezzel párhuzamosan 

egy a korábbiaknál szélesebb körű elismerés fogadja addigi életművét, s miután Ravel 1910-

                                                 
77 Satie bizonyos alkotásainak a társművészetekkel (a mozgóképpel, a tánccal, a képzőművészettel, a színházzal) 
kötött szoros kapcsolatáról lásd Ornella Volta részletekbe menő elemzését: Give a dog a bone. Some 
investigations into Erik Satie, transl. by Todd Niquette, 1987, http://www.af.lu.se/~fogwall/articl10.html
78 Vö. Orledge, i.m., 205-244. o. (Composition and the other arts) 
79 A kabarézenével kapcsolatos probléma másik oldala Satie elkötelezettségének kérdése. Életművének ez az 
egyetlen része, amellyel kapcsolatban nem egyértelmű a hozzá fűződő viszonya (egyáltalán nem tűnik túlzásnak 
az az értelmezés, mely szerint a kávéházi zene esetében első renden pénzszerzési eszközről kell beszélnünk). 
Kérdés tehát, hogy a kabarémuzsika mennyiben tekintendő pusztán a regényes életút egyik esetlegességének, 
vagy mennyiben nagyon is elkerülhetetlen találkozásnak. A téma szakértője, Steven M. Whiting mindenesetre 
hathatós érveket hoz föl amellett, hogy Satie két évtizedes munkássága a kabaré területén döntő módon járult 
hozzá zeneszerzői életművének alakulásához, poétikai újrakezdéseinek dinamikájához. (Whiting, Erik Satie and 
Vincent Hyspa: notes on a collaboration, in Music & Letters, vol. 77, 1996/1, 64-91. o.)  
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ben „felfedezi”, majd 1911. január 16-án nyilvános sikert ér el néhány zongoradarabjával, ez 

az idegenszerű zene először bizonyul befogadhatónak a koncerttermek közönsége számára is, 

jóllehet hermetikus és outsider karakterét soha nem veti le egészen.80 A növekvő sikerek 

közepette az „arcueil-i remete” olyan komponistakörök központi alakja lesz, mint a Nouveaux 

Jeunes, illetve a későbbi Le Six csoport. Művészete és figurája is újszerű eleganciát ölt 

magára ekkor, s a korábbi titokzatosság, rejtélyesség/rejtélyeskedés aforisztikus iróniává 

transzformálódik. 1915-ben Cocteau fölfedezi magának Satie-t, s e találkozás újabb 

fejezet(ek)et nyit majd az életműben. Cocteau révén válik Satie számára a korábbiaknál is 

meghatározóbbá művészetében a festészet és az irodalom szerepe, a társművészetek 

egymásbajátszásának eszméje, a szinesztézia ideája. A Cocteau-val és Picassoval közösen 

megalkotott Parade 1917-es bemutatója után először használja Apollinaire a „sur-réalisme” 

kifejezést. Ettől az időtől születik meg Satie esztétikájának egyik legnagyobb horderejű 

újdonsága is: a „musique d’ameublement”, vagyis a bútorzene koncepciója, ami mára a városi 

hangzó környezet obligát elemévé, a folyamatos háttérzenévé (muzak-ká) nőtte ki magát.81 

Szintén nagy jövője lesz majd annak a poétikai eseménynek, amelyben a barokk és a klasszika 

zenei nyelvezetének, formakánonjainak ironikus újraírása történik meg (amit egyébként már a 

Schola Cantorum idején is, sőt szinte a kezdetektől pedzeget), s amit majd Prokofjev és 

Sztravinszkij neoklasszicizmus néven tesz univerzálissá és generációk számára 

megkerülhetetlenné. Esztétikai-stilisztikai meggyőződéseivel párhuzamosan – a zene 

politikumára oly érzékeny komponista – ideológiai alapállása is jócskán megváltozik a 

kezdetek katolikus-misztikus-ezoterikus jellegéhez képest. Előbb a szocialista, majd a 

kommunista párt tagja lesz (Lenin halálát nyilvánosan gyászolja meg). Élete alkonyán, 1922-

ben a dadaizmus irányzatához kerül közel, és még utolsó évében, 1924-ben is új tervek 

foglalkoztatják. Csupán egyetlen elemet találhatunk, ami jószerivel a kezdetek óta változatlan: 

ez pedig az irónia.82

E vázlatos pályarajzzal Satie műhelyének egy olyan belső feszültségére szeretnék 

rámutatni, ami munkásságát mindvégig jellemzi, s ami az értelmező számára (különösen, ha 

az illető értékelésre is vállalkoznék) megoldhatatlan csapdahelyzetet teremt: Satie, a feltaláló 

                                                 
80 Vö. Robert Orledge, Satie’s Sarabandes and their importance in his composing career, in Music & Letters, 
vol. 77, 1996/4, 555. skk. 
81 A ’bútorzene’ témájához lásd. Matthew Shlomowitz PhD diszertációjának (University of California, San 
Diego) a világhálón is hozzáférhető fejezetét, Cage’s Place in the Reception of Satie, 1999; 
http://www.af.lu.se/~fogwall/article8.html
82 Steven M. Whiting meggyőzően mutat rá, hogy Satie művészete, amely oly gazdag tárházát vonultatja fel az 
irónia különféle árnyalatainak, mily sokat köszönhet kabaréművész-társa, a „chansonnier” Vincent Hyspa 
inspirációinak, akivel pályája szinte egyszerre indult, s akinek éveken keresztül zongorakísérője és komponistája 
volt. (Whiting, i.m.) 
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figurája ugyanis erőteljes feszültségben áll Satie, a kísérletező figurájával. Az irónia 

mozzanata felől ezt úgy is fogalmazhatnánk: iróniája mindig öniróniába fordul. A 

továbbiakban tekintsünk végig a feltaláló és a kísérletező figuráinak főbb ismérvein. 

Amennyiben az előbbit állítjuk magunk elé, annyiban a 20. századi zene számos új 

irányzatának és kísérletének egyik legjelentősebb előfutárát: a harmónia, a tonalitásszervezés, 

az idő-tér koncepció, a hang-csend reláció, a formaadás, az intertextualitás, 

interdiszciplinaritás és funkcionalitás radikális megújítóját, átértelmezőjét ünnepelhetjük.83 

Sikeres (mert azóta már nagy karriert befutott) találmányai között megemlíthetjük a 

végtelenül hosszú (Vexations) és végtelenül rövid zene ötletét (Sports et divertissiments, 12 

petites chorals); a zene akusztikus és intelligibilis tér-dimenziójának megújítását és  

újjáértelmezését (musique d’ameublement, Trois Gymnopedies: háromszoros, „körüljárható” 

zene); a zenei időstruktúra radikális újjáteremtését (4 préludes, Prélude de La Porte héroique 

du Ciel, Gnossiennes) – s ezzel összefüggésben a zenei érzékenység addig ismeretlen 

területeinek, így a szándékolt monotóniának, monokrómiának, az unalmasságnak a 

felderítését (Danses de travers) –; a zenei faktúra mint statikus vagy algoritmikus szisztéma 

bevezetését (Ogives, Vexations); a zenei hagyomány újraírásának esztétikáját (Sonatine 

bureaucratique); nem-funkciós tonális zene többféle szerkesztési lehetőségét (Ogives, Pieces 

froides); a „központozásos” („punctuation form”84), vagy az irodalmi zene különböző 

variációit (4 Préludes, Messe des pauvres, olvasásra szánt kották: Sports et divertissiments); a 

szinesztézia kultiválását, a nem-zenei hangok felhasználásának szorgalmazását (Parade); s 

végül, de nem utolsó sorban, az egyszerűség poétikájának bevezetését, mely az egyes 

hangrelációk szervezésének addig ismeretlen lehetőségeit mérlegeli, s nem a több száz éves 

affektus-tan, periodikus gondolkodás, és dúr-moll dichotómia mentén kifejlesztett 

dramaturgia talaján áll, hanem a zenei folyamatban újfajta értelemösszefüggéseket konstituáló 

zenei sejtekből építkezik, s a klasszikus formálási eszményekből csak a variabilitást és a 

ciklikus, illetve szimmetrikus (akár tükörszimmetrikus) szerkesztés elvét tartja érvényben.85

                                                 
83 Akinek olyan különféle irányokba tájékozódó alkotók köszönhetnek egészen konkrét és nyilvánvaló 
eredményeket, mint Claude Debussy, Maurice Ravel, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Anton Webern, Olivier 
Messiaen, Maurice Ohana, John Cage, George Brecht, Christopher Hobbs, Gavin Bryars, Morton Feldman, 
Steve Reich, Philip Glass, és a virtuális tanítványok még hosszan folytatható sora. (vö. Orledge, Satie the 
composer, 254-265. o., Satie and the wider world) 
84 Patrick Gowers, Satie’s Rose Croix Music (1891-1895), in Proceedings of the Royal Musical Association, 92, 
1965/1966, 1-25. o. (idézi Orledge, i.m., 146. skk.) 
85 Az újabb Satie-irodalomban, amelyen erősen érződik Cage hatása, minden bizonnyal azért foglal el a 
Vexations kitüntetett helyet, mert ebben a darabban Satie számos nagy horderejű találmánya egyszerre jelenik 
meg (lásd. Robert Orledge, Understanding Satie’s ’Vexations’, Archives de la Fondation Erik Satie, 2000, 
http://www.af.lu.se/~fogwall/articl11.html) 

 92

http://www.af.lu.se/~fogwall/articl11.html


Amennyiben viszont – szemben a sikeres „feltaláló” alakjával – a kísérletező Satie 

figuráját hangsúlyozzuk, annyiban egy hektikusan vibráló, egyik kísérlettől a másikhoz siető, 

ezt is, azt is meg-kísérlő, s az eredmények elidőző feldolgozása és magasabb érvényre 

emelése helyett az újabb kérdésektől kimozdított és mozgásban tartott poétika működését 

láthatjuk az alkotói pályában. Radikális és permanens experimentalitást, amely szükségből 

keletkezik, nem egyszerűen kíváncsiságból vagy az opcionalitás semmire nem kötelező 

kedveléséből. S ez egyszersmind a zeneszerző feladatát is újradefiniálja. A „nagy művészet” 

bizonytalanná vált tradíciója ellenében Satie olyasféle „kis művészet”-et képvisel, amely a 

zeneszerzésnek egyfajta konceptuális fordulatát idézi elő: nagy művek helyett sziporkázó 

ötletek létrehozását.  

Az a sietség, amely Satie híres-hírhedt komótos munkatempója ellenére a pálya 

hektikus váltásaiban megmutatkozik,86 az életművet egy olyan könyvhöz teszi hasonlatossá, 

amelyben csupa bevezető fejezet következik egymás után, ráadásul úgy, hogy mindegyik 

másféle történet elbeszélésébe kezd bele, s ezzel bizonyos értelemben érvénytelenítik is 

egymást. Amíg e képzeletbeli könyv fejezetei talán a legbékésebb egymásmellettiségben 

kezdenek bele összefüggő vagy éppen egészen különnemű történeteikbe, addig Satie 

munkásságának fejezetei nem élnek meg minden további nélkül békésen egymás mellett, mert 

szinte mindegyik kizárólagos igénnyel lép elő a zene értelmének-pontosságának 

visszanyerését ígérő  találmány értelmében (a zene mint bútorzat, a zene mint algoritmus, a 

zene mint ezoterikus hieroglifa-írás, a zene mint misztikus gimnoszofizmus, a zene mint a 

zene paródiája, stb.), ám mindegyik izolált marad a maga egyszeri kísérlet mivoltában, mert 

semmit nem zár le, semmit nem nevez nevén, közvetlenül semmit sem folytat és semmiben 

sem folytatódik, nem válik valamiféle magasabb nézőpontú projekt állomásává. Kísérletei 

mintha mindig csak az előszobáig jutnának, s nyitva hagyott vagy éppen felnyíló kérdéseik 

révén mindig csak újabb, de nem az előzőeket folytató kísérleteket implikálnak. Talán nem 

véletlen, hogy korai műveinek legjellegzetesebb műfaja a prelúdium, a prelűd, ami nem más, 

mint annak a bizonyos „előszobának” par excellence formája: egy kísérlet, valami előrefutás, 

ami végül is mindig megáll a kimondás, a valami előtt. Jóllehet az egyes kompozíciók az apró 

részletekig menően a legmegfontoltabb kidolgozottság jellegével bírnak (megdöbbentő, hogy 

                                                 
86 Wiéner visszaemlékezése szerint még egy képeslap megírása is fél órát vett tőle igénybe, hiszen kalligrafikus 
igényű kézírásának tökéletes megvalósítása semmivel sem jelentett kisebb jelentőségű munkát számára, mint 
maga a komponálás. Ifjúkori Conservatoire-beli évei kapcsán pedig az a mendemonda terjedt el róla, hogy a 
stílusgyakorlatok helyett szívesebben gyakorolta magát aláírása tökéletesítésében… (idézi Orledge, Satie the 
composer, 10. o.) 
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ez mennyire igaz Satie kávéházi zenéjére is87), a bennük felmutatott poétikai irányok mintha 

valamiféle gyermekbénulásban szenvednének: felvetéseikből mások írnak majd komplett 

életműveket. A kísérletező figurája e tekintetben a prófétáéval esik egybe.88   

A feltaláló és a kísérletező paradoxonát Satie kortársai is érzékelik. Amikor Cocteau 

visszaemlékezik Satie-ra, egy „megszállott, kegyetlen dogmatikusról” beszél,89 akinek 

minden megmozdulásából a kérlelhetetlen exkluzivitás áradt. Ezzel szemben Durey majd úgy 

emlékezik, hogy Satie „új zenét hozott: tiszta ítéletet, rettegést az elcsépelt dolgoktól, a 

felfedezés és a rizikó szeretetét, a jókedv enyhületét és szisztematikus elvetését mindannak, 

ami súlyos és fárasztó”.90 A felfedezés és a rizikó szeretete Satie számára nemcsak 

polgárpukkasztás, hanem egy mélyebb ráeszmélésből fakad. Amíg a 19. századi zene 

lappangó krízise Liszt számára inkább valamiféle passiónak tűnhetett, Satie számára e belátás 

már egyfajta dadaisztikus jókedéllyel (egy elsősorban önmagát érintő iróniával) párosult, ami 

viszont semmivel sem kisebbíti azt a bátorságot, amelyről Heidegger is beszél egy csak 

látszólag idegen kontextusban: „bátorság, amely a saját előfeltevések” – a zeneszerző 

esetében a készen talált és magától értetődő zenei retorika és beszédmód – „igazságát és saját 

céljai mozgásterét” – tehát a zene értelméről és céljáról alkotott magátólértetődőséget – „a 

lehető legkérdésesebbé meri tenni”.91

Satie különféle poétikai kezdeményezései közül számunkra most a korai, 

rózsakeresztes korszak zenéje a legérdekesebb. Amint arra Wilheim András92 és  Robert 

Orledge egyaránt rámutat,93 a rózsakeresztes periódus maga is a pálya egy belső történettel 

rendelkező szakasza, ami olyan művekkel indul, mint a páratlanul egyszerű Ogives (1886) és 

olyanokkal zárul, mint az egész munkásság szempontjából is kiemelkedően bonyolult Danses 

                                                 
87 Vö. Orledge, i.m., 77. o. 
88 Távoli, de nagyon is megvilágító párhuzamot kínál itt Vajda Mihály elemzése Lukács kvázi-egyidejű 
esszéizmusáról, amely – akárcsak Satie kívánalma a „pontosság” iránt – „a szilárd bizonyosság iránti 
leküzdhetetlen vágyat” tanúsította, s azt, hogy „ráleljünk racionális tudásunk szilárd alapjaira. [Mert Lukács] 
számára az esszéforma valami ideiglenes, pontosabban átmeneti forma volt – a végső, szilárd igazsághoz vezető 
úton.”  
    Maga Lukács is artikulálja e belátást az esszéformáról írott reflexióiban, összekapcsolva a kísérletező esszéista 
képzetét a próféta eldöntetlen előjelű alakjával: „Az esszéista egy Schopenhauer, aki a Parergát írja, arra várván, 
hogy eljöjjön az Ő (vagy a más) országa, a világ mint akarat és képzet; ő a Keresztelő, aki kivonul a pusztába, 
hogy ott hírt adjon arról, akinek el kell jőnie, arról, akinek ő nem érdemes saruját sem megoldania… Az előfutár 
tiszta típusa, s nagyon kérdésesnek tűnik, hogy az ilyen önmagában, tehát az általa megjövendöltek sorsától 
függetlenül, egyáltalában igényt tarthat-e értékre és érvényességre.” (Georg Lukács, Die Seele und die Formen, 
Neuwied-Berlin, 1971, 29. o. Idézi Vajda Mihály, A tudós, az esszéista és a filozófus, in uő: Nem az 
örökkévalóságnak, Osiris, 1996, 9-49. o.) 
89 idézi Orledge, i.m., 255. o. 
90 idézi Orledge, i.m., 257. o. [Kiemelés tőlem – V. B.] 
91 Heidegger, A világkép kora,  87. o. 
92 Wilheim András, Erik Satie gregorián parafrázisai, in Magyar Zene, 1982/2, 191-196. o. 
93 Orledge, i.m., 142-167. o. (Questions of form, logic and the mirror image) 
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Gothiques (1893), Prélude de La Porte héroique du Ciel (1894) és a Messe des pauvres 

(1893-95). Az ezeket meghatározó pszeudo-középkori zenei idióma egy divatos korabeli 

zeneelméleti tévedésre (vagy inkább a bloomi értelemben vett „erős olvasatra”) nyúlik vissza, 

arra a Louis Niedermeyer révén kidolgozott és tananyaggá tett, Satie-hoz pedig első 

zenetanára, Vinot közvetítésével eljutó gyakorlatra, amely a „modern idők egyik legszebb 

felfedezésének” a gregorián akkordkíséretes harmonizációját tartotta, s amely gyakorlat 

elméleti alapvetését Niedermeyer 1857-ben a Traité theorétique et pratique de 

l’accompagnement du plain-chant című munkájában fektette le.94 Nyilvánvaló, hogy e 

gyakorlat Satie számára – a maga statikus, egyenletesen hullámzó, a drámai időt felfüggesztő 

karakterével – a „pontosság” művészete felé irányuló törekvéseinek megfelelő kiindulási 

pontja lehetett, hiszen drasztikus lebontását jelentette a későromantika retorikai ballasztjainak, 

öncélú virtuozitásának, s egy olyan zenélést állított vele szembe, amely a maga valőrjeit 

éppúgy származtatja érzéki kvalitásaiból, mint aszketikus etikájából.   

Ennyiben az életmű kezdete rokonnak mutatkozik Liszt utolsó periódusával, s 1886-

ban mintha csak átadnák egymásnak a szót (persze csak képzeletben), amikor a Liszt részéről 

nyilván teljességgel ismeretlen párizsi különc nyilvánosságra hozza Ogives című, négy 

darabból álló különös, érthetetlenül egyszerű zeneművét. A két életmű effajta virtuális 

konszonanciája persze csak egy mai nézőpontból érzékelhető, mint ahogy ma, a különböző 

„új egyszerűség”-ek fejleményeinek tükrében, Satie és Liszt egyszerűségének különbségei is 

pontosan megragadhatók. Az egyszerűség, a fragmentáltság, az önmagát relativizáló 

működésmód, az anti-romantikus lakonizmus, a statikusság, vagy a lassúság egytől-egyig 

jószerivel ellentétes művészi út eredményei kettejüknél. Liszt esetében ugyanis a redukciót: a 

romantikus paradigma „csöndes revízióját” (Sólyom) tekinthetjük kulcsfontosságúnak. Satie-

nál viszont nem redukcióról kell beszélnünk, hanem sokkal inkább arról, amit Contamine de 

Latour 1925-ös visszaemlékezésében így fogalmaz: 

„zenei tanulmányai nagyon részlegesek voltak. Összegyűjtött minden elemet, 
aminek a birtokában volt, és megszerkesztett egy saját formulát – minden mást 
nemlétezőnek tekintve… Olyan volt, mint az az ember, aki csak 13 betűt ismer az 
ábécéből, és aki inkább kitalál egy új irodalmat csak ezekre a jelekre vonatkozóan, 
semmint hogy bevallja kompetenciájának imperfekt voltát”.95  

Ez megmagyarázza azt a különbséget is, ami Satie és Liszt hermetikusságának 

minőségbeli eltérésében mutatkozik. Hiszen a kései Liszt hermetikussága az ellipszis, a 

                                                 
94 Wilheim, uo.  
95 idézi Orledge, i.m., 185. o. (Compositional system and other sources of inspiration) 
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lezáratlanság (töredékben-maradtság) és a takarékos anyaghasználat révén előálló, nehezen 

felfejthető komplex összefüggésrendszerekhez vezet, amelyek egy imaginárius zónában 

léteznek. Ennek a zónának az egyetlen érzékileg megragadható követe a csend, amely ugyan a 

hangzás elcsengése és kioltódása, de a zene idejét ettől még nem oltja ki, ellenkezőleg: 

kiszélesíti annak áramát. Jóllehet Satie misztikus preludium-esztétikájának szintén lényeges 

eleme, hogy az egészen rövid darabok is láthatatlan messzeségekbe vezetnek, korai zenéjének 

hermetikussága mindazonáltal másféle természetű. Ezekben a művekben – amelyek valóban 

minta csak valamiféle beszédfejlődési paralízis különös gyümölcsei volnának – a nehézséget a 

grammatikai jelek szokásostól eltérő kis száma jelenti, s az őket összetartó szabályszerűségek 

ismeretlen rendszerei. Liszt jellegzetesen kései egyszerűsödése ellenében itt inkább egy korai, 

fixálódott egyszerűségről, explicit primitivizmusról van szó, ami a kísérletezés rákérdező 

éthoszával összekapcsolódva épp annyira profetikusnak bizonyult a 20. századi zene számára, 

mint amaz.  

Satie zenéjének hermetikus karaktere persze abból a döntéséből is fakad, ahogyan a 

zeneszerző önnön feladatát átértelmezi: a komponista szokásos képét az amatőr, az outsider, a 

próféta, a fantaszta, a feltaláló – és végül – a fonometrikus büszkén vállalt figuráival 

relativizálja. Mert a zeneszerző önmagában már nem érdekes, hanem csak úgy, mint a zenét a 

különféle „extra-muzikális” életösszefüggésekbe (politika, vallás, tudomány, mágia, 

szórakozás, társművészetek, lakókörnyezet) reintegráló tendenciák ágense.96  A szóban forgó 

különféle alternatív figurák közül számunkra most az utoljára említett lesz különösen érdekes. 

Hogy mit ért Satie 1912-ben fonometrikus97 alatt? Alapvetően olyasvalakit, aki a hangokhoz 

nem elsősorban a kifejezés (s főként nem az önkifejezés) révén viszonyul, hanem úgy, ahogy 

azok (egyenként és vertikális-horizontális összefüggéseikben) a mérés és a szemlélődés 

számára adódnak. De mit is jelentene itt a szemlélődő mérés? Valamiféle 

tudományos(kodás)ba hajló hangászati kutakodást?  

Martin Heidegger egy alapvető esszéjében arra figyelmeztet,98 hogy a mérés 

eredendően nem hidegfejű számítgatás, hanem mértékvétel (metrón), ami mint ilyen eminens 

módon költés, költészet. Költészet, mert a mértéket vevő végső soron az ismeretlenhez méri 

magát, az ismeretlenről vesz mértéket, az ismeretlen pedig mint önmagát-mindig-megtagadó 

lesz számára a mérték, s a mérendő és mérő disszonanciája szüli azt az ínséget, amit költésnek 

                                                 
96 Vö. Olof Höjer, Erik Satie and the piano, CD Booklet, in Erik Satie – the complete piano music vol. 1, 
Prophone Records, 1996. http://www.af.lu.se/~fogwall/article1.html
97 The writings of Erik Satie, 58. o. (”What I am”) 
98 Martin Heidegger, „… költőien lakozik az ember…”, ford. Szijj Ferenc, in uő., „…költőien lakozik az 
ember…”, szerk. Pongrácz Tibor, T-Twins/Pompeji, 1994, 191-211. o. 

 96

http://www.af.lu.se/~fogwall/article1.html


hívhatunk, de másfelől kísérletezésnek is, experimentálásnak is. Satie életmű-experimentuma 

hatályon kívül helyezi az organikusan felépítendő alkotói pálya, a matéria valamint a 

formaadó eszközök fokozatos birtokbavételének imperatívuszát, mert a szó szoros értelmében 

belefeledkezik a felmérendőkbe: lényegében sohasem tér vissza belőlük. Amikor új kutatási 

területeket nyit meg – ahelyett, hogy a már megismertekre támaszkodna –, olyankor mindig 

mintha újrakezdene egy másik életet. Ami egyfelől az esztétikai pluralizmus szabad 

kibontakozását jelenti, az másfelől az azonosítható, egyszeri és összetéveszthetetlen életbe 

vetett hit paralíziseként mutatkozik.   
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II. 4.  Charles Ives, a prédikátor (a háttérben Liszttel és Satie-val) 

 

„zenéje akkor a leghatásosabb, mikor úgy hangzik, mintha amatőrök játszanák,  

és amikor olyan, mintha improvizáció lenne, s nem végigkomponált zenemű” 

(David Schiff) 

 

 

Charles E. Ives, az önálló amerikai zene alapító ősatyja, a bénultság poétikájának 

különös változatát képviseli, hiszen az ő művei nem lakonizmusról vagy szimplifikációról 

híresek, hanem inkább rendkívül komplex hangzásképeikről. Ives munkásságát generációk és 

óriási földrajzi-kulturális távolságok választják el Liszt Ferenc működésétől, s egy évtizeddel 

Satie-nál is fiatalabb. Ha a zenetörténet számára Ives már talán egy következő korszakhoz 

tartozik is, éppúgy a nyugati világ művészetének ama válságára reagál, amely a 19. század 

folyamán már Schumann, Liszt, Wagner, Brahms és Csajkovszkij művészetét is kihívás elé 

állította. Ahhoz, hogy Ives munkásságát megfelelő történeti kontextusba állíthassuk, 

figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a húszas évek derekán gyakorlatilag végleg felhagy 

a komponálással: az alkotótevékenység nála a szó szoros értelmében bénul meg – a hátralévő 

három évtizedben már csak javítgatásokat, revíziókat eszközöl –, s ennek eredményeképpen 

életműve szinte teljesen egyidejű például Satie-éval.99  

A New England-i gyermekévek során puritán-protestáns egyházzenén és városi band-

eken, katonazenekarokon nevelkedett, majd a Yale-en professzora, Horatio Parker révén az 

európai zenét is (különösen Beethovent, Brahmsot, Dvořákot, Strausst) elsajátító Ives számára 

komponistaként egyáltalán nem adódott olyan alap, amely a 19. századi idiómákon túli zene 

lehetőségeit imperativikusan jelezhette volna, s amely máig kihívást jelentő életműve 

újszerűségének szükségképpen erjesztő közege lett volna (más kérdés, hogy mind az 

egyházzene, mind a populáris zene, mind a klasszikus tananyag Ives olvasatában 

valamiképpen mégis ilyen erjesztő közeggé változott át.) Az Ivest körülvevő légkör a 

legkevésbé sem volt oly inspiráló, mint Liszt és Satie környezete; neki nem volt egy Wagnere 

vagy Bülow-ja, sem Debussy-je és Cocteau-ja. Amire egyedül támaszkodhatott (s 

támaszkodott is, jóllehet nem jelentett közvetlen zenei inspirációt), az a filozófiatörténetekben 

jobbára elbagatellizált, „szépirodalom”-má eufemizált amerikai transzcendentalista iskola két 

                                                 
99 Ives izolációjának természetéről behatóan értekezik Frank R. Rossiter: Charles Ives: Good American and 
Isolated Artist, in An Ives Celebration, ed. H. Wiley Hitchcock and Vivian Perlis, University of Illionis Press, 
1977, 16-28. o.  
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főalakja, Ralph Waldo Emerson és Henry David Thoreau életműve.100 (És ne feledkezzünk 

meg egy további, „feltételesen” fontos kapcsolatáról sem: a New York-i emigráns Mahlerről – 

hiszen ennek a kapcsolatnak épp az lett a nagyon is jellemző sajátossága, hogy mindvégig 

feltételes módban maradt. Mahler halála évében magával vitte ugyan Európába Ives 

Harmadik szimfóniáját tanulmányozás és valószínűleg előadás céljából, ám e tervei már nem 

valósulhattak meg.101) Amikorra az igazán inspiratív barátok és szellemi tanítványok: Henry 

Cowell, Lou Harrison, Virgil Thomson, Nicholas Slonimsky, Aaron Copland és Leonard 

Bernstein megjelentek, addigra már késő volt, Ives művészi útja nyugvópontra ért. 

 Kései tanítványai és követői számára művei (amelyek nemegyszer két-három évtizede 

is a fiókban hevertek) olyan kérdéseket explikáltak a maguk lefegyverző módján, amelyeknek 

aktualitása a század közepén sem vesztett érvényéből (sőt, még ma sem). A művészet 

mibenlétének és helyének problematikája, valamint reprezentációs képességeinek kétségessé 

válása – képtelensége arra, hogy valamit még mondjon – egyaránt Ives műhelyének kitüntetett 

poétikai gondja, s e gondból kibomló művei egyszerre képviselnek egy radikálisan hermetikus 

és egy radikálisan ökumenikus alapállást.102 E paradoxon Ives szakrális művészetfelfogásából 

fakad, amely egyszerre ígéri a látszólag darabjaira szakadt világ rejtett illeszkedésének 

extázisát (ebben áll ökumenéje), s egyszerre számít arra a lehetőségre is, hogy az egyén erre 

az illeszkedésre a művészet ellenére sem ismer rá.103 Az illeszkedés tapasztalatát (amely 

legfontosabb darabjainak kulcsproblémája) nem úgy tekinti hermetikusnak, mint valamiféle 

megtanulható gnózist, hanem úgy, mint ami épp nyilvánvalósága miatt oly 

rejtélyes/láthatatlan. Érdemes itt felidézni kedvenc Emersonja egyik passzusát:  

                                                 
100 Ives és az amerikai transzcendentalista iskola kapcsolatáról lásd. Howard Boatwright tömör bevezetőjét az 
Ives összegyűjtött írásait tartalmazó, eredetileg 1962-ben megjelent kötetben: Ives, Essays Before a Sonara, The 
Majority and Other Writings, ed. Howard Boatwright, W.W. Norton & Company, 1999.  
101 Teljes joggal állítja párhuzamba egyik tanulmányában Leon Botstein Ives és Mahler életművét, s e 
párhuzamba állításban elsősorban a nosztalgikusság, a poszt-romantikus zene narratív lehetőségeinek firtatása, 
végeredményben pedig a zene extramuzikális karaktere, költőisége és beszédes mivolta kerül megtárgyalásra. E 
publikáció felvetéseinek a jelen gondolatmenet számtalan ponton lehet hálás. (Leon Botstein, Innovation and 
Nostalgia: Ives, Mahler, and the Origins of Twentieth-Century Modernism, in Charles Ives and his World, szerk. 
J. Peter Burkholder, Princeton Univ. Press, 1996, 37-75. o.) 
102 Ives művészetének paradox tendenciáit elemzi az enyémtől eltérő konzekvenciákat levonva Lawrence 
Kramer: Cultural Politics and Musical Form. The case of Charles Ives in uő.: Classical Music and Postmodern 
Knowledge, University of California Press, 1995, 174-200. o; valamint Raymond Monelle: The Sense of Music, 
Princeton University Press, 2000, 207-226. o. 
103 A Concord Sonata elé írott esszéjében egyhelyütt maga is szóba hozza az illeszkedés témáját, épp Emerson 
prózastílusának megragadása során – egyúttal valamiféle alkotói önarcképet is kínálva, hiszen az, amit 
Emersonról mond, egyúttal saját szonátájára is áll: „Emerson írásművészete elsősorban önálló mondatok vagy 
aforizmák által jut kifejezésre, s nem annyira logikusan felépített gondolatmenetek révén. Műve nem a kifejezés 
kontinuitására, hanem arra az alapvető és jelentőségteljes egységre épül fel, ami az adott tárgy sokféle egyedi 
aspektusának sorozata mélyén láthatatlanul húzódik meg.” (Ives, i.m., 22. o.; a szonáta Emerson-tételének 
önarcképként, avagy ars poetica gyanánt vett értelmezéséhez vö. Geoffrey Block, Ives: Concord Sonata, 
Cambridge University Press, 1996, 69. skk.)  
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„Arisztotelész, Bacon vagy Kant megfogalmaz egy alapelvet, és ettől kezdve ez 
adja meg a filozófia alaphangját. Engem azonban jobban érdekel, hogy amikor végül 
mennydörögve kimondják a szót, az ne legyen több, mint az utca emberének szokásos 
tapasztalata.”104

 Emerson tehát az utcán heverő szó igazságát veszi tekintetbe,105 s Ives ebben 

teljességgel követője106 (gondoljunk csak a populáris zene, az indulók és az egyházi énekek, 

himnuszok, mindenféle banális zenei emlékek állandó jelenlétére legérettebb műveiben is; 

vagy idézzük fel egy pillanatra emblematikus műve, a The Unanswered Question 

háromrétegű működésrendjét: a meghaladhatatlan kérdést artikuláló trombita, valamint a más-

más téziseket felvető fuvolakórus dialógusának alapot adó vonóskar mélyáramát, amely 

észrevétlen és magától értetődő, mint valami zenei khóra107 - 1. kottapélda). 

Az egyes kiemelkedő műveken túl az Ives-zene paradox hermetikusságának következő 

szintjét az életmű mint olyan belső inkonzisztenciájában is felfedezhetjük (ezt láttuk Satie-nál 

is).  A szakirodalom konszenzusát ismétli csak meg a neves Ives-kutató, J. Peter Burkholder 

akkor, amikor e probléma kapcsán több publikációjában is hangsúlyozza és szorgalmazza 

koherencia és konzisztencia megkülönböztetését.108 Arra mutat rá, hogy Ives művében 

minimálisan is négy különböző, összemérhetetlen zenei-kulturális regisztert kell 

megkülönböztetnünk egymástól (illetve megkülönböztetés helyett pontosabb, ha úgy 

fogalmazunk: együtt látnunk), s e regiszterek az egyes művekben (sőt a művek határain is 

átívelve) (a) együtt és keveredve – egymást át meg átjárva, magyarázva és kölcsönösen 

relativizálva –, vagy (b) tiszta és homogén módon elkülönülve kapnak szót.109 A szóban forgó 

négy zenei hagyomány:   

 

(1.) az amerikai populáris zene világa,  

(2.) a protestáns egyházi zene,  

(3.) az európai klasszikus zenei idióma 

                                                 
104 R. W. Emerson, Siker, in uő., Esszék, ford. Doubravszky Sándor, Bagolyvár, 1999, 112. o. 
105 „A közmondások – a népek szent könyveihez hasonlóan – az intuíció szentélyei.” (Emerson, i.m., 50. o.) 
106 Vö. Wolfgang Rathert, The idea of potentiality in the music of Charles Ives, in Ives Studies, ed. Philip 
Lambert, Cambridge University Press, 1998, 105-132. o.; uő.: Der Amerikanische Transzendentalismus, in 
Musik und Religion, Helga de La Motte-Haber (hrsg.), Laaber-Verlag, 2003, 261-277. o. 
107 Vö. Vladimir Jankélévitch, Music and the Ineffable, 130. skk (Muisc and Silence); Jacques Derrida, Khóra, in 
uő.: Esszé a névről, Boros János, Csordás Gábor és Orbán Jolán fordítása, Jelenkor, 1995, 107-157. o. 
108 J. Peter Burkholder, Charles Ives. The ideas behind the music, Yale Univ. Press, 1985 (főleg 1-8. o., The 
Essays, the Composer, and the Music; és 9-19. o., The Aesthetic Stance of the Essays). Charles Ives and his 
World, szerk. J. Peter Burkholder, Princeton University Press, 1996; Preface és 3-35. o. (Ives and the Four 
Musical Traditions) 
109 Burkholder, Ives and the Four Musical Tradition, in Charles Ives and his World, 3-35. o. 

 100



(4.) experimentális zene, ami édesapjától örökölt kísérletező hajlamáról 

tanúskodik.110

 

Jóllehet vannak művészi útjának olyan szakaszai is, amikor az egyik vagy másik 

regiszter egyértelműen érdeklődése előterébe kerül (illetve amikor egyik-másik regiszter még 

nem tartozik „repertoárjához”), mégis azt mondhatjuk, e négy zenei világ megszakítatlanul 

kíséri végig pályáját annak érett szakaszától kezdve. Szimbiózisuknak talányára a válasz 

tulajdonképp magától értetődő: Ives nem tesz különbséget esztétikai szféra és nem-esztétikai 

szféra között, illetve amennyiben az úgynevezett „esztétikai szférát” veszi tekintetbe, 

annyiban azt halottnak minősíti.111 Ezért írhatja le David Schiff azt az első hallásra túlzásnak 

tűnő mondatot, hogy „zenéje akkor a leghatásosabb, mikor úgy hangzik, mintha amatőrök 

játszanák, és amikor olyan, mintha improvizáció lenne, s nem végigkomponált zenemű”.112 

Mert Ives alkotótevékenységével – elefántcsonttoronyba vonulás és elzárkózás helyett – 

éppen a polgári közösség és a hangot kereső személy (ön)definiálásában kívánt szerepet 

vállalni.113 Olyan műveivel eminens, sőt szélsőséges módon is, mint a híres, töredékben 

maradt Universe Symphony, melyet több mint egy tucat különböző összeállítású zenekar, 

kórus, szólisták és az előadásban részt vevő, sőt menet közben az előadókkal helyet is, 

szerepet is cserélő hallgatóság közreműködésével megvalósuló szabadtéri „eseményként” 

képzelt el. E ponton az is világosan látható, a „művészet teré”-nek kritikája mennyire nem 

csak metaforikus vetülete Ives életművének. A Camp meeting, a templomi liturgikus tér, a 

városi sportesemény vagy a falusi karnevál tere nem csak az evokáció módján jelenik meg 

Ives zenéjében, de ez a zene ténylegesen is ezek után a terek után vágyik. Mint ahogy a 

„publikáció teré”-t is fel kívánja váltani a közösség egy nehezen definiálható, 

transzcendentálisan megalapozott utópikus terével, amikor lemond az alkotót megillető 

copyrightról, kiiratkozva így a zene gyártásának-fogyasztásának üzemszerűségéből (ironikus, 

hogy az az Ives dönt így, aki egyébként az első jelentős amerikai biztosítótársaság vezetője. A 

művészet, úgy tűnik, ennyiben a magántulajdon és az egészségüzlet demokráciakvóciensének 

bizonyul.) Élet és művészet el-nem-választottságának eszméje magyarázza érett műveiben 

(1905-1925) az összemérhetetlen, heterogén származású és szintézisbe nem hozott zenei 

                                                 
110 lásd. Burkholder, Early Musical Training (1874-1894): George Ives and Danbury, in uő.: Charles Ives. The 
ideas behind the music, 43-58. o. 
111 Stuart Feder, The Life of Charles Ives, Cambridge University Press, 1999. (Preface) 
112 David Schiff, The many faces of Ives, in The Atlantic Monthly, 1997, Jan., vol. 279, no. 1, 84-87. o. (Web: 
The Atlantic online)  
113 Schiff, i.m.; vö. még Judith Tick, Charles Ives and the politics of direct democracy, in Ives Studies, ed. Philip 
Lambert, 133-162. o.  
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regiszterek együttes és jóformán egyenlő súlyú jelentkezését, nem idézet- vagy „talált tárgy”-

szerű használatát, hanem követelő erejű jelenlétét.114  

Amíg a legfontosabb alkotásokban (IV. szimfónia, Holidays Symphony, Concord 

Sonata, Második vonósnégyes, Orchestral Sets no. 1 & 2, Central Park in the Dark) a 

heterogén idiómájú regiszterek különböző szimbiózisainak variációival találkozunk, életműve 

nagyobbik része többé-kevésbé homogén zeneművekből áll. Ez utóbbi tényben persze nincs is 

semmi meglepő, a különös csak az, ahogyan ezek az oly különféle igényű és a progresszió-

regresszió koordinátarendszerében oly különböző pontokra elhelyezhető darabok az alkotói 

pálya idejében elrendeződnek. Pontosabban, hogy éppen nem rendeződnek valamiféle alkotói 

fejlődés ívébe, hanem „kritikátlan” szimultaneitásban keletkeznek. Burkholder az 1923-es 

évet idézi fel példa gyanánt, amikor egymás mellett keletkeznek olyan darabok, mint a két 

posztimpresszionista dal, a Peaks és a Yellow Leaves, az egyházi stílusba némi modernséget 

keverő 90. Zsoltár, a liszti programzene szerkesztésmódját puritán himnuszokkal, ragtime-

mal és modern passzázsokkal párosító zongorafantázia, a The Celestial Railroad, a népies-

romantikus dal karikatúráját nyújtó The One Way, és a negyedhangokat használó, „jövőbe 

mutató” kísérleti mű, a két elhangolt zongorára írott The quarter-tone pieces.115   

Mindebből világosan látható, hogy az életműről mint stilisztikailag-poétiakilag 

egységes egészről szóló beszéd Ives esetébe n épp oly problematikus, mint Satie-éban. Az 

értelmezés jól kitaposott ösvényeinek járhatatlansága viszont önkéntelenül is az értelmet 

megvonni akaró, homályosságra törekvő hermetikus alkotó képét sugallja. Ám Burkholderrel 

nem csak a konzisztencia hiányának regisztrálásában értünk egyet, hanem a koherencia 

meglétében is. E koherencia meglétének magyarázata lesz egyik tétje az alábbi 

fejtegetéseknek, mert ezzel egyúttal azt is világossá tehetjük, milyen értelemben tekinthető ez 

az életmű a musica paralitica megmutatkozásának. 

A Liszt kapcsán felidézett próféta-metaforika, valamint a Satie vonatkozásában 

tárgyalt feltaláló/kísérletező figurája Ives-ot külön-külön és együtt is e két másik mesterhez 

kapcsolja. Figyelemreméltó, hogy már az egyidejű amerikai recepció is e metaforák mentén 

közelít, mondván „Ives Amerika zenei prófétája” (1954), másfelől pedig, hogy „Ives is the 

                                                 
114 Ennyiben meggondolandó az is, nem tekinthetjük-e Ives idioszinkretikus műveit a világzene 
ellentmondásokból építkező, s ma mind dominánsabb jelenségének korai példáinak. (vö. Philip Bohlman, A 
világzene, Koltai Ágnes fordítása, Magyar Világ Kiadó, 2004.)  
115 Maynard Solomon 1987-es vitaindító cikke óta az Ives-filológia jelentős revíziókon ment keresztül, minek 
következtében Burkholder 1923-as évhez kötődő listáját is a hipotetikusság indexével kell ellátnunk, ám 
példájának plaszticitása akkor sem gyöngül, ha a filológia az adott esetet mégsem tudná maradéktalanul 
alátámasztani. (vö. Solomon, Charles Ives: Some Question of Veracity, in Journal of the American 
Musicological Society, 40, 1987, 443-470. o.; Geoffrey Block lényegretörő bevezetést nyújt az Ives-filológia 
történetébe: Block, i.m., 20-30. o.) 
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American Satie, joker par excellence” (1922).116 A huszonkét év, ami a két idézetet 

elválasztja az Ives-figura felértékelődését jelzi: az „érthetetlen” különcből, „vadember 

remetéből” ez idő alatt a titokzatos, jó előre már mindent kinyilatkoztatott próféta alakja lép 

elő. A recepciónak effajta alakulása kísértetiesen hasonlít mind Satie, mind a kései Liszt 

befogadástörténetére. E befogadástörténetekben a bouffonból lett „próféta” alakja a 

zeneszerzés addig nem is sejtett, vagy legalábbis nem nyilvánvaló lehetőségeinek föltárásával 

és kiaknázásával, tehát végeredményben a „feltaláló” alakjával ekvivalens. Mindez magától 

értetődően érvényes Ives működésére is. Mert vitathatatlan, hogy Ives számos innovációja a 

20. század derekától rohamosan terjedt el a nyugati zeneszerzés köreiben. Ezért – ahogy azt 

Satie-nál is megtettük – elevenítsük most fel legalább címszavakban a legfontosabb 

újításokat, amelyek éppúgy ínségből fakadó experimentalitás gyümölcsei, mint a gyermeki 

kiváncsiság szisztematikus gyakorlat-játékai, valamint a beszédességre és meggyőzésre 

irányuló igény új lehetőségeinek próbái – hozzátéve, hogy mindez egyúttal a 

megtanult/kéznél-lévő eszközök és célok kritikája is.117  

 Az Ives zene leginkább szembeötlő tulajdonsága radikális polidimenzionalitása és 

polivalenciája. Konzervatív és experimentális, egyszerű és hiperkomplex, romantikus és anti-

romantikus, szubjektivizáló és objektivizáló, vallásos és profán – az életmű valójában 

mindeme dichotómiák felszámolódása. Mert az elszigetelt mozzanatok legfeljebb csak 

aspektusokként érdekesek, úgy, mint az oeuvre bejáratai. Az „abszolút zene” objektivizáló 

eszméje felől például azt láthatjuk, hogy  

 

(1.) a művek harmóniaszervezése gyakran forradalmi: bi- és politonalitás, 

atonalitás, cluster és negyedhangos szerveződés egyaránt található benne.  

(2.) A polidimenzionalitás ritmikai vetülete az inkommenzurábilis rétegeket 

alkalmazó ritmikai szervezés és az ütköző ritmikai kombinációk 

konstellációinak bevezetésében ütközik ki.  

(3.) A periodikus, motivikus, variációs komponálást sok esetben (akárcsak 

Satie-nál) egyfajta új logikájú, rétegzett processzusszerűség, kollázs, 

„központozásos” szerkesztés vagy radikális epizodikusság váltja föl (Holidays 

                                                 
116 mindkettő in J. Peter Burkholder (ed.), Charles Ives and his World, 430-432. o. (Musical America 74, no. 4, 
written by Nicholas Slonimsky, 15. February 1954, p. 18-19.); 288-290. o. (Musical Courier 85, no. 12, 21. 
September 1922, p. 20.). Ives amerikai recepciójának történetét Geoffrey Block foglalta össze röviden: Block, 
i.m., 7-19. o. 
117 Burkholder, Charles Ives and his World, 15. o. 
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Symphony, Symphony No. 4).118 David Michael Hertz egy Bahtyintól vett 

terminussal „heteroglossziális” kifejezésmódról beszél.119 E heteroglosszialitást 

a magam részéről szimfónia és diafónia kettősének Jan Asmann által elemzett 

kulturális archetípusaival árnyalnám,120 hiszen Ives sok darabjában éppen e 

feszültségben, a zenei szimbolizmus révén megjelenített „egybecsengés” és 

„ellentmondás” feszültségében születik a költészet, s egyáltalán nem a 

monomitologikusság polimitologikussággal való posztmodern felváltásával 

van dolgunk.121  

(4.) Hertz szóban forgó tanulmányának (Ives’s Concord Sonata and the 

Texture of Music) egy másik fontos hozzájárulása a kutatáshoz a komponista 

legjellemzőbb formálási megoldásának beható elemzése, amit korábban már 

Henry Cowell is megfigyelt.122 Ennek lényege, hogy a szonátaelv klasszikus 

expozíció-bonyodalom-rekapituláció paradigmasorát úgy transzformálja át, 

hogy az egyes tételekben nem az expozícióval kezdi a folyamatot, hanem épp 

ellenkezőleg, csak a tétel legvégén „teszi érthetővé”, hogy miről is van szó, 

csak ekkor szólaltatja meg torzítatlanul magát a tematikus alapmintát. Ezt a 

szerkesztést – ami a klasszikus katarzis-esztétika és a protestáns eszkatologikus 

tudásmisztika határvidékéről származik – a szakirodalom „kumulatív 

formának” hívja.123 (Eklatáns példáit a hegedűszonáták számos tételében, vagy 

az Első vonósnégyesben találhatjuk meg.)  

(5.) A radikális polidimenzionalitás a művek extenzív mozzanataiban is tetten 

érhető: a zene akusztikai- illetve tér-koncepciójában.124 A szimultán, de 

dinamikai differenciáltsággal megszólaló rétegek a zene újszerű, mozgó 

perspektivikusságát kínálják fel (Central Park in the Dark). Másfelől a zene a 

                                                 
118 J. Peter Burkholder kifejezetten használja is – az olvasatunkban Satie rózsakeresztes zenéjére rímelő – 
„literary music” terminust. (lásd. Burkholder, Charles Ives, 15-19. o.) 
119 David Michael Hertz, Ives’s Concord Sonata and the Texture of Music, in Charles Ives and his World, 114-
115. o. 
120 lásd. Jan Asmann, A kulturális emlékezet, Hidas Zoltán fordítása, Atlantisz, 1999, 264. o.  
121 Odo Marquard, Az egyetemes történelem és más mesék, Mesterházi Miklós fordítása, Atlantisz, 2001, 75-100. 
o. (A politeizmus dicsérete)  
122 „Mint minden jól megszerkesztett szonáta esetében, a Concord Sonata első ütemében is ott van már mindaz a 
tematikus anyag, amelyből az egész mű felépül. Ugyan a ritmikus és tematikus fejlesztés itt sokkal inkább 
összekeveredik, mint a klasszikus példákban, mindazonáltal ugyanarról az általános formaelvről van szó ebben 
az esetben is, azzal a jelentős különbséggel, hogy a Concord Sonata esetében a folyamat nem az egyszerűtől a 
komplex irányába halad, hanem épp fordítva.” (Henry Cowell and Sidney Cowell, Charles Ives and His Music, 
Oxford University Press, 1969, 195. o.)  
123 Hertz, i.m., in Charles Ives and his World, 77. o. 
124 Vö. Robert P. Morgan, Spatial form in Ives, in An Ives Celebration, 145-148. o. 
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mindennapi élet hangzásélményeit is magába engedi: utcazaj, természeti 

hangok imitációja formájában (Holidays Symphony). 

 

Mindezek az újítások, poétikai fejlemények egyenként is termékeny táptalajnak 

bizonyultak az utókor zeneszerzői számára, s értelmezésük, vagy hagyományozódásaik 

történeteinek megírása könyvtárnyi irodalmat tölthetne meg. A továbbiakban csak egy, eddig 

még nem említett poétikai elemet szeretnék kiemelni, mert úgy hiszem, ez visz legközelebb 

két eredeti kérdésünkhöz. A szűkebb keresztmetszetűhöz is, tudniillik hogy mi garantálja Ives 

inkonzisztens életművének koherenciáját, és a tágabbhoz is: hogy vajon mennyiben tekinthető 

Ives művészete a musica paralitica korai példájának. E kérdések megválaszolásához elsőként 

Ives érett művészetének idézet-technikájára kell vetnünk egy pillantást, egészében véve pedig 

Ives, „a prédikátor” figuráját kell fontolóra vennünk. 

 Burkholder hívja föl rá a figyelmet,125 hogy amennyiben a klasszikusan képzett 

zeneszerzők nem műzenei tradíciókhoz nyúlnak vissza, hanem népzenét, egyházi vagy világi 

populáris zenét idéznek (akár pontosan, akár csak az allúzió szintjén), azt többnyire úgy 

teszik, hogy a kölcsönvett vagy megidézett anyagot egy már meglévő, többé-kevésbé stabil 

zenei „contact zone” keretei között szólaltatják meg, illetve egy ilyen, már rendelkezésre álló 

keretbe helyezik bele.126 Ennek eredményeképpen jó eséllyel meg lehet aztán határozni 

magánbeszéd és idézet „innentől–idáig”-viszonyait a mű retorikájának tekintetében. Ha abban 

talán vitatkozunk is Burkholderrel, hogy például Bartók népzenei érintettsége jó példája lehet-

e a szóban forgó művészi gyakorlatnak, abban teljességgel egyetérthetünk, hogy Ives 

semmiképp sem a fenti modell szerint komponál, s nem így idéz. Már csak azért sem, mert ő 

előbb lett praktizáló komponista-mesterember (városi „band”-indulók, divatos dalok, vallásos 

himnuszok szerzője), mint úgynevezett „komolyzenész” (az egyetemi tanulmányok elvégzése 

nyomán). Persze nem ez a perdöntő érv. Hanem az, hogy érett műveiben – például a Negyedik 

Szimfóniában, ahol az idioszinkrézis, a legkülönfélébb zenei tradíciók együttes jelenléte 

eminens módon van jelen –,  kérdéses és eldönthetetlen marad idézet és nem-idézet, saját 

szöveg és vendégszöveg, főszöveg és glosszárium, tonalitás és tonalitás diferálása.127 Éppen 

az nem nyilvánvaló itt, hogy micsoda az adott műalkotás retorikájának alapmintázata, melybe 

a különböző vendégtextusok aztán beleszövődhetnek.  

                                                 
125 Burkholder, Charles Ives and his World, 3-5. o. 
126 Philip Bohlman a világzene fogalmának elemzésekor éppen a kontextus és a keret eme problémájából indul 
ki, ami a találkozás formáit és lehetőségeit már jó előre rögzíti. (Bohlman, i.m., 39-63. o.) 
127 Olyan korábbi műveiben, mint például az Első vonósnégyes még világosan megkülönböztethetőek az 
idézetek, s beépülésük/beépítésük egyértelműen egy eredetileg már meglévő „szerzői” idiómába eszközöltetik. 
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 Megítélésem szerint az érett Ives zenéjének idézet-technikája, redukálhatatlan 

sokszólamúsága nem másnak a következménye és felvállalása, mint annak a tapasztalatnak, 

amit Heidegger nyomán a nyelv apályának nevezhetünk, s amely a zenei köznyelv 

széthullásával szembesíti a komponistát. Nem azért szól több „szólamban” ez a zene, hogy 

többet mondjon, hanem azért, mert már nem szólhat egyszólamban, ha egyáltalán még 

mondani kíván valamit. Márpedig e poétika számára egyértelmű, hogy mi a tét: a mondás – 

ami másfelől meggyőzés, katharszisz is, s amit a sűrítés, a fokozás és a hiperbola eszközeivel 

Ives az egzaltációig kíván vinni, mert az, ami az egzaltációban világosságra jön, nem tartozik 

egyetlen azonosítható ágenshez sem, hanem mintegy a nyelvek és szólamok heterogén 

szövedékeinek réseiből tör elő. Mint Bábel nyelve, amely nem azonosítható egyetlen 

dialektussal sem, és a dialektusok végtelen szóródásának összességével sem, hanem sokkal 

inkább azt a kommuni(káci)ót jelöli, amely a néma fülelésben és a meg-nem-értésben kapcsol 

össze.128

Mindezzel már jócskán a zeneszerző mint „rhétor” metaforájának vonzáskörzetébe 

kerültünk, még akkor is, ha Bábel nyelvéhez nem tartozik meghatározható fórum vagy agóra, 

mert ahova tartozik, az a zavar és a befejezetlenség helye. És ha Ives művészete egyfelől a 

zavar retorikájaként jellemezhető, akkor másfelől – Leon Botstein felvetésére támaszkodva129 

– a hit prédikációjaként is felfogható, ami olyan perspektíva kinyilvánítására vállalkozik, 

amely felől Bábel zúgása szakrális kommunikációként érzékelhető.  

Egyébiránt a prédikátor metaforájának bevezetésében korántsem spekulatív 

megfontolások vezetik az értelmezőket, hiszen történeti/életrajzi adatok is ösztönzik ezt a 

koncepciót.130 Gondoljunk csak Ives ifjúkorának szűkebb szociokulturális környezetére,131 

valamint arra a zenéjében is minduntalan megidézett – ámbátor, talán sosemvolt – képre, 

amelyben a vidéki közösségek nosztalgikus fényben tündöklő élete a prédikátor és a puritán-

protestáns egyházközség egymást kölcsönösen legitimáló szövetségére épül, ahol e szövetség 

evilági stabilitását az alapító atyák és alapító események megújuló memorialjai, valamint a 

jelenlét civil ünnepei nyújtják, transzcendentális nyitottságát pedig a közösség szókratészi 

határőrei élénkítik. Olyan határőrök, mint a hét prédikátor-őssel is büszkélkedő, három 

esztendeig lelkipásztorként is tevékenykedő Emerson, aki nem véletlenül nem fejtett ki 

                                                 
128 A kommunikáció poszt-bábeli állapotának és a zene utópikus ígéretének összekapcsolt témáját Ives a 
Concord Sonata elé írott esszéjének egyik kiindulási pontjává teszi. Lásd. Ives, i.m., 3-8. o. (Prologue) 
129 Leon Botstein, i.m., in Charles Ives and his World, 60-61. o. 
130 Sőt, filológiai adatok is, hiszen a Concord Szonátához írt, publikálatlanul maradt, s csak az újabb kutatások 
révén hozzáférhetővé tett előadói jegyzeteiben egy adott zenei pillanat kapcsán a prédikátor kézmozdulataira 
hivatkozik, mint a zongorista kívánatos gesztikus modelljére. (lásd. Block, i.m., 70. o.)  
131 Vö. Stuart Feder, i.m.  
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szisztematikus könyv-filozófiát, hanem leginkább a nyilvános előadás műfajában volt 

elemében. Mindazonáltal, ha csak az Ives családnak egyházi kötődéseire gondolunk, s arra, 

hogy Charles 14 éven keresztül maga is gyülekezeti orgonistaként tevékenykedett, a 

„prédikátor” figurája semmiképp sem fog erőltetettnek tűnni.  

 Ahogyan arra Jan Asmann figyelmeztet, az emlékezés, a tanítás és a szakrális 

közvetítés diskurzusai semmiképp sem képeznek valamiféle antropológiai állandót. Az 

előadó, a rhétor és a prédikátor is – a hellenisztikus kultúra örököseiként – alapvetően 

hüpoleptikusan beszél.132 Nem úgy tehát, ahogy a próféta, a küldött, aki ismeretlen értelmek 

hírnöke, hanem a valahogyan-már-értettek magyarázójaként és (újjá)értelmezőjeként lép föl, 

eleve benne állva emlékezés (emlékezetben tartás) és felejtés történetiségében. A rhétor – 

sokkal inkább, mint a próféta – közösségben szól (hozzá-szól), úgy is, mint akit a közösség 

küldött előre: ebből meríti tartását, éthoszát. A hüpoleptikusan beszélő számára a hétköznapi 

nyelv felhalmozott, inherens és felszínre hozható bölcsessége teszi lehetővé a mondás 

valóságát. A hüpoleptikus beszélő számára a mindenkori kánon (a puritán-protestáns 

prédikátor számára a fundamentális szövegként értett Biblia) az, ami mondhatóvá válik – de 

nem rituális ismétlésként, hanem hermeneutikus kihívásként. E kihívás pedig az igazság, 

illetve helyesség kérdése felől hangzik, s az erre tekintettel szóló rhétor akkor ér célt, ha majd 

azt mondják róla: „jól beszéltél”. Mert a retorika a problematikus igazság kérdésére rezonál 

az önmagát végtelenül sokszorozó értelem (logosz szpermatikosz) közepette.  

Ez az a pont, ahol mind Ives, mind a transzcendentalista „előadók” (kivált Emerson és 

Thoreau) bekapcsolódnak a retorika témakörébe, s gyakorlatuk révén egy újjáértelmezett 

retorika- és prédikáció-koncepció sejlik föl. Mert előadásaik nem elsősorban az arisztotelészi 

kezdetekig visszautaló diszkurzív logikát követik, hanem a megszólalásnak azt a módját, ami 

az igazságmegőrzés mint költés133 logikájának irányába mozdul. Ha vetünk egy pillantást 

Emerson esszéire, vagy Ives Concord Szonátájára, egyaránt a következetes diszkurzív logika, 

illetve a szukcesszív zenei logika hiányával szembesülünk, amivel szemben – egy rejtett 

organicitás jegyében134 – az intuíció,135 a spontaneitás, a felszíni következetlenség, a kísérleti 

jelleg, – Emerson szavával – a „géniusz mozgása” nyomul az előtérbe.136  

                                                 
132 Jan Asmann, i.m., 273-286. o. (Hüpolépszisz – írásos kultúra és eszmefejlődés) 
133 Vö. Heidegger, A műalkotás eredete, Bacsó Béla fordítása, Európa Könyvkiadó, 1988, kül. 110-114. o. 
134 Wolfgang Rathert, The idea of potentiality in the music of Charles Ives, in Ives Studies, 105-132. o. 
135 Emerson, i.m., 49. o. „Minden íróban az a legjobb, ahol elfeledkezik önmagáról, vagyis aminek maga sincs 
tudatában, ami egyszerűen kiárad a lényéből, nem pedig az, ami túlontúl aktív alkotói képzeletének terméke.” 
136 Emerson, i.m., 112. o. „a világot illetően nem elsősorban feltételezésekre, új tanításokra, logikus 
magyarázatokra van szükségünk, hanem sokkal inkább arra, hogy gondozzuk és ápoljuk intellektuális és morális 
érzékenységünket…” 
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A Második vonósnégyes e tekintetben az életmű egyik legfontosabb darabja, egyúttal 

példája annak is, amit az előzőekben az illeszkedés problémájaként jeleztem.137 Olyan alkotás, 

amely egyszerre tekinthető a romantikus narratív retorika működtetésére tett kísérletnek, s 

egyszerre a logosz ínségét tanúsító szívszorító átmenetnek is, s ekként az anonim szorongás, 

az ironikus értelmetlenség vagy az egzaltáció retorikájának irányába tart.138 A három tétel 

címe explicit módon jelzi a retorikai érdekeltséget: Discussions (Andante moderato) – 

Arguments (Allegro con spirito) – „The Call of the Mountains” (Adagio) (2a-c kottapéldák). 

Az első tételben a kiinduló C-Fisz-G-Esz akkord tisztázására tett agonális kísérletet láthatunk. 

Agonálisat abban az értelemben, hogy nincs valódi konfrontáció az elemek között, ezért 

konklúzióra sem juthatnak. A második tétel „érvelése” az összemérhetőség (lásd ütköző 

ritmusképletek) és az illeszkedés (lásd pl. a 42. ütemtől induló fuga) problémája körül forog, s 

zárlatában az üres húrok hangolás-szerű („as tuning up”) összehangzásában csak ironikus 

eredményre jut. A harmadik tétel epizódfüzére katartikus záróütemeiben az inkantáció 

gesztusában egyesíti a négy szólamot, anélkül, hogy egyneműsítené őket, hogy idegenségeiket 

mindenáron összebékítené.  

A Második vonósnégyessel szemben a Negyedik szimfóniában a „transzcendentalista 

prédikáció” kiérlelt formáját láthatjuk. Az első tétel, a Prelude (Maestoso) Ives magyarázata 

szerint kérdés-felvetés: ennyiben a kérdésesség-orientált klasszikus retorika örököse. A kérdés 

pedig az Unanswered Question kérdésével parallel, de nem csak ezzel, hanem a Walden egyik 

helyével is, ahol ezt olvassuk: „Egy csendes téli éj után azzal az érzéssel ébredtem, hogy 

kérdést intéztek hozzám, amelyre álmomban hasztalan próbáltam válaszolni: mit – hogyan – 

mikor – hol?”139

A három következő tétel három válaszkísérletet jelent majd. Az egyik válasz a 

többnyire második tételként szereplő Comedy (Allegretto),140 ez a közjátékokkal tarkított őrült 

scherzo, ami a logosz szpermatikosz uralhatatlan káoszába vezet. A harmadik tétel épp 

ellenkezőleg: Fugue (Andante), egy ünnepélyes és egyházias processzus, ami a rigid 

illeszkedés útján a theózis kétes hitelű magaslataival kecsegtet. A zárótétel Ives „igazi” 

válasza: tematikusan itt tér vissza az első tétel zenei világa – evvel is igazolva e harmadik 

válaszkísérlet adekvátságát. A Finale (Largo maestoso) a „transzcendentalista zeneszerző” 

immanencia-tapasztalatára világít rá. A legvége előtt, a tétel heterogén mozgásformáinak 

sűrűsödési pontja után egyszer csak mintha a magányos Thoreau erdeje népesülne be és 
                                                 
137 Vö. Lawrence Kramer, Classical Music and Postmodern Knowledge, 178. o. 
138 Vö. James McCalla, Twentieth-Century Chamber Music, Routledge, 2003, 206-208. o. 
139 Henry David Thoreau, Walden, Szöllősy Klára fordítása, Fekete Sas, 1999, 220. o. 
140 A szimfónia kéziratai nem teszik egyértelművé a két középső tétel sorrendjét. 
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elevenedne meg, s a csengő-bongó, ünnepi dallamtöredékektől és madárfüttytől hangos 

szövedéken keresztül valami megmozdul, s egy szöveg nélküli (tehát magyarázhatatlan) kórus 

énekét hallani, amely mintha már mindig is énekelne, bár eddig – akárha Odüsszeusz hajósai 

– csak mi nem hallottuk volna.141 Thoreau az imént idézett passzust így folytatja: 

„De íme, ablakomon szelíd, elégedett arccal a hajnalodó Természet nézett be, 
akiben mindenek élnek – és ajkán nem volt semmiféle kérdés. Megválaszolt kérdésre 
ébredtem. […] A Természet nem kérdez, és nem válaszol a halandók föltette 
kérdésekre. Réges-régen határozott.”142

A kórus kihívó, mert értelmezhetetlen, mégis követhető énekében a retorika addig 

háttérbe szorított inverze tűnik elő: a meghallgatás képessége, amely a figyelem adománya. 

Mert a szónok – a szimfónia „nyelveken szóló” bábeli alanya – itt egy fogalmi tisztázásra 

alkalmatlan, mégis közös hallgatásra hív fel, olyan hallgatásra, amelynek tétje éppúgy az 

igazság, mint a beszédé: „Az emberek érzékeny fülelése és együttérzése igazabbat és 

bölcsebbet sugall, mint amiket szavaikkal kimondanak. Mély együttérzés — ez az, amire a 

szellem tudósainak szüksége van…” — mondja Emerson.143

Fülelés és együttérzés párosa Emersont a (hagyományfolyamatként értett) nyelv 

„világot alapító” (Heidegger) természete felé fordítja:  

„A közmondások – a népek szent könyveihez hasonlóan – az intuíció szentélyei. 
A törvényeknek e törvényét, amit a szószék, a parlament és az egyetem elutasít, 
szüntelen halljuk minden piacon, minden nyelven azon közmondások rajaként 
prédikálva, amelyek tanítása oly igaz és annyira mindenütt jelenlévő, mint a madarak 
és a legyek.”144

Thoreau viszont inkább a nyelv hüpolépszisz-előttes (vagyis talán nem is előttes, 

hanem más idejű) gyakorlata és gyakorolhatósága irányába tapogatózik:  

„[…] ha bezárkózunk a könyvek közé, […] és csak bizonyos írott nyelveket 
olvasunk, amelyek maguk voltaképpen csak tájszólások, dialektusok, abban a 
veszélyben forgunk, hogy elfelejtjük azt a nyelvet, amelyben a világ jelenségei és 
eseményei szólnak hozzánk, hasonlatok és metaforák nélkül — márpedig ez a nyelv 
mindnél bőségesebb, s mindnek alapja.”145

                                                 
141 E jelenség technikai leírását lásd. Robert P. Morgan, Spatial Form in Ives, 151. o. 
142 Thoreau, uo. 
143 Emerson, i.m., 112. o. [Kiemelés tőlem: V. B.] 
144 Emerson, i.m., 49-50. o. [Kiemelés tőlem: V. B.] 
145 Thoreau, i.m., 91. o. 
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Korábban azt mondtuk, hogy a retorika tétje a helyesség, illetve az igazság. E 

mellérendelő felsorolást most fölül kell vizsgálnunk.146 A klasszikus retorika a maga 

következetességre, argumentációra, levezetésre és meggyőzéssel számoló kiszámítottságra 

alapuló gyakorlatával a helyességként felfogott igazságra kíván kifutni. Ezzel szemben az a 

retorika, amit Ives, a „prédikátor” (Emerson valamint Thoreau nyomán)147 többek között a 

Negyedik szimfóniában követ, sokkal inkább a megmutatkozásként, felfénylésként értett 

igazságot érinti, nem, mint megragadható értelmet, hanem mint önmagát tanúsító és 

egyszersmind visszavonó eseményszerűséget. Heidegger ezt az eseményt nevezi alétheia-nak, 

ami a művészet művében nem a retorika meggyőző erejét (s éppúgy nem az így értett 

katarzist) tanúsítja, hanem a költés világot alapító eseményét, ami persze másfelől nagyon is 

kimozdító impulzus: ezért katartikus.148 Ha van Ives idioszinkretikus életművének 

koherenciája, akkor az nem más, mint eme átértékelt igazság-fogalom mentén működő, nem-

meggyőző mégis katartikus beszédmódja, ami a megszólalás tétjének éppen a megmutatkozó, 

de birtokolhatatlan igazságot tekinti, ami egyként érvényre juttatja magát az olyan hatalmas 

szövedékekben, mint a IV. szimfónia és az olyan különféle kisebb művek szinkronitásában is, 

amilyenek az ominózus 1923-as év termései, vagy aminek igazi gyűjteménye (úgyszólván 

maga az Ives-enciklopédia) a 114 Songs.   

Talán nem véletlen, hogy a Heidegger előtti filozófiában éppen Emersont és az 

amerikai transzcendentalistákat értékelte úgy az utókor, hogy amit tettek, az nem is annyira 

filozofálás, mint inkább irodalom, költészet – a kései Heideggerről szólva máig tartja magát 

ugyanez a közhely. Nagyon hasonlóan közelíthetnénk meg Ives művét mi is: amit tett, nem 

elsősorban komponálás, mint inkább költés: a szétesett és a paralitikus átlényegítése. E költés 

mindamellett nem a zene meghurcolását jelenti, hanem épp ellenkezőleg: a zene feledésbe 

merült lehetőségeinek, költői mivoltának felelevenítését, ami éppen a zenei köznyelv 

szétszóródása, a zene mint ideális nyelv paralízise közepette juthatott szóhoz.   

 

 

 

 
                                                 
146 Helyesség és igazság ekvivalenciájának jelentős fölülvizsgálata Martin Heideggertől származik. Lásd. pl. 
Platón tanítása az igazságról, Kocziszky Éva fordítása, és Az igazság lényegéről, Pongrácz Tibor fordítása, in 
uő., „…költőien lakozik az ember…”, T-Twins/Pompeji, 1994, 65-105. o.; és 35-64. o. 
147 Emerson és Thoreau gondolkozásának alapvető hatású jelenléte Ives életművében és poétikájában számunkra 
most azért nem igényel külön bizonyítást, mert ezt már előttünk avatottabbak elvégezték. (lásd. Burkholder, 
Charles Ives, 20-33. o.; 33-43. o.; 105-110. o., továbbá Stuart Feder, Charles Ives and Henry David Thoreau: ”A 
transcendental tune of Concord”, in Ives Studies, 163-177. o.) 
148 Vö. Martin Heidegger, A műalkotás eredete, 114-119. o. 
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II. 5.  Emancipáció, passió, kórtörténet        

 (a mélyhegedű repertoártörténetének alakulásáról)*

 

„Nyilvánvaló, hogy a hangszerekhez  

egy bizonyos hangszerjáték is tartozik…  

Ez a hangszerjáték, 

 azaz hogy mit lehet lejátszani egy hangszeren, 

 az elsősorban a hangszer által determinált.  

Ez alatt nem csak a hangszer fölépítését értem,  

hanem a játékos testi fölépítését is, 

 a hangszer irodalmát és a hozzá vezető utat.”  

(Vidovszky László – Weber Kristóf: Beszélgetések a zenéről) 

 

 

A történeti tudományok óhatatlanul narratívákkal: történetekkel, mesékkel, 

mítoszokkal, legendákkal és emlékiratokkal dolgoznak. Nem kivétel ez alól a zenetörténet egy 

speciális mellékága, a hangszertörténet sem. Amíg a hangszertörténet stúdiuma a múlt 

messzeségében mintegy térszerűvé válik, egy az idő folyamát szinte elrejtő, eposzi méretű 

enumeratiová: az instrumentumok előkelő, szakrális vagy alacsonyabb származású törzseinek 

végtelen seregszemléjévé; addig az európai „komolyzene” utóbbi néhány évszázada nemcsak 

leapasztotta a hangszerek arzenálját, hanem a túlélő példányokat egyfajta drámai szerkezetbe 

rendezte. A hangszertörténet újkori színpadán a korábbiakhoz képest másféle hierarchia osztja 

ki a szerepeket az egyes játékeszközök számára: s bár a szakralitás által meghatározott rang az 

orgonát például mindmáig egy letűnt, s talán már csak áttételesen értelmezhető világ 

mirabiliumának (avagy őskövületének) láttatja, általánosságban mégis inkább az mondható el, 

hogy a hangszerek funkcionalizálódtak, funkcionalizációjuk során pedig egyenrangúvá váltak. 

Ugyanakkor – talán azért is, mert a funkcionalizáció nem vált teljessé – az egyenrangúság 

mégsem szüntette meg egészen a hierarchizációt, ami most már az egyes instrumentumoknak 

a zene- és hangszertörténeti drámá(k)ban betöltött szerepe, s a szerepeket meghatározó 

retorika függvényében alakult. A hangszerek önállóvá váltak, s egyúttal vetélytársakká is 

                                                 
* E fejezet megírásában nyújtott segítségükért külön is köszönetet mondok két brácsaművésznek: Bársony 
Péternek és feleségemnek, Veres Noéminek. 
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(concerto grosso).149 A színpadi vetélkedés szekvenciái olyan hangszeres zenetörténetet 

rajzolnak ki a számunkra, amelyben az egyes instrumentumok „főszereplők”-nek, „hősök”-

nek vagy „anti-hősök”-nek bizonyulnak, továbbá „mellékszereplők”-nek, „rezonőrök”-nek, 

avagy „epizodisták”-nak.    

Amikor a történetbölcselet közelmúltban végbement fordulata kétségbe vonta az olyan 

univerzális históriák fenntarthatóságát, mint amilyenek a „zene története”, vagy legalább „az 

európai zene története”,150 akkor e fordulattal még nem vonta kétségbe a történeti tudat 

működtetésének legitimitását, épp ellenkezőleg: a történetiség problematikájába bonyolódó 

mikro-narratívák vírusosan burjánzó tömkelegének adott menlevelet. Ami egyfelől a tudás 

„archeológiai” kutatása révén a történettudományok jogos kritikájának bizonyult – 

figyelmeztetvén a pozitivista szellemet önnön feltételrendszereire és episztemológiai 

korlátaira –, az másfelől a kritika alá vont történeti tudat próteuszi megsokszorozódását szülte. 

A „világtörténelem”, a „Római Birodalom története”, az „európai népvándorlások története”, 

az „Anjou-ház története”, „az 1848-as forradalmak története”, stb. familiáris – mert az 

„általános történelem” metanarratívája mentén megszerkesztett – összetételei helyett immáron 

olyan, központi magyarázatot és centrális modellt nélkülöző, kompatibilitást sem igénylő 

mikro-narratívák milliói kaphatnak szót, mint az „elmebetegség története”, a „szexualitás 

története”, a „só története”, az „öltözködés története”, a „történetírás története”, a 

„temetkezési szokások története”, a „muzeológia története” vagy éppen a „brácsa története” – 

a számlálóba különféle, főként geográfiai/etnográfiai megszorításokat helyezve.  

Ezek a heterogén narratívák megkérdőjelezik ugyan az egységes történelem és a 

homogén tudás eszméjébe vetett hitet, a pozitivitás tekintélyét a kutatásban ugyanakkor 

alkalmasint csak megerősítik és radikalizálják.151 Metafizikától mentesnek vélt pozitivitásuk 

ugyanis nem kíván tudomást venni arról a nagyon is alapvető megszorításról, amit Heidegger 

tett a metafizika felszámolásáról szólván, midőn „időleges kilábalásról”, s nem végső 

meghaladásról beszélt.152 Így egészében az a veszély fenyegeti az újdonsült történelem-

variációkat, hogy a történeti kutatás, amelyből kiépülnek, s amely nem veszi fontolóra önnön 

metafizikai vonatkozásait, nélkülöz mindenféle tétet. Ami ma a posztmodern történeti 

                                                 
149 Ennek a vetélkedésnek persze ókori előzményei is vannak, jóllehet a hangszerek hierarchiája akkor nem 
retorikai, hanem elsősorban etikai keretben alakult. Vö. Platón, Az állam, Jánosy István fordítása, Lazi Kiadó, 
2001, 92. skk. 
150 Vö. Carl Dahlhaus – Hans Heinrich Eggebrecht, Mi a zene?, Nádori Lídia fordítása, Osiris, 2004, 25-40. o. 
151 „Az egyén csak a legszigorúbb specializálódás esetén tehet szert arra a biztos tudatra, hogy a tudomány terén 
valami csakugyan egészen tökéleteset fog alkotni” – teszi hozzá Max Weber (A tudomány mint hivatás, in uő.: A 
tudomány és a politika mint hivatás, Glavina Zsuzsa fordítása, Kossuth Kiadó, 2004, 15. o.); továbbá a 
zenetudomány szűkebb körének vonatkozásában vö. Joseph Kerman, Musicology, Fontana Press, 1985. 
152 Vö. Martin Heidegger, Bevezetés a metafizikába, Vajda Mihály fordítása, Ikon, 1995. 
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kutatások legfőbb feladata lehet, s kell, hogy legyen, az nem más, mint a szabadjára engedett 

pozitivitás közepette a tét visszanyerése.  

A felhalmozó-raktározó történeti kutatás akkor nyerheti vissza tétjét, ha képes a 

történetiség rejtett alapját megszólítani: tudniillik a jelenvalólét időiségét.153 Ez az alap persze 

közvetlenül nem megszólítható, hanem csak mint a történeti interpretáció során a jelen 

számára a múlt felől fölbukkanó közelíthető meg. De talán jobb, ha nem is azt mondjuk 

„megközelíthető” (ez valami királyi útként adódó metodikát sejtetne), hanem azt: „a 

közelünkbe engedhető”. A történeti kutatás tétje nem előzetes: minél inkább engedjük a 

múltbélit jelenvalóságába jönni, annál világosabban rajzolódik ki vizsgálódásunk tétje mint 

elővételezhetetlen  jövő.  

Ez a fejezet a brácsa huszadik századi történetét kívánja elmesélni, hangsúlyozottan 

azzal a céllal, hogy ekképpen a zene jelenének, leghangsúlyosabban pedig a musica paralitica 

jelenségének interpretációjához járuljon hozzá. Egyébiránt a „brácsa története a 20. 

században” megfogalmazású címszó többszörösen is elnagyolt és félrevezető. Először: 

feltételezi, hogy a hangszer identitása máris valami kéznéllévő. Brácsa: a hegedűcsalád 

középső tagja, a vonósnégyesek régről ismert kitöltő szólama, a c-g-d’-a’ húrozású statiszta. 

Holott a viola, bratsche szavakkal jelölt instrumentumok a zenetörténetben korántsem jelöltek 

minden további nélkül azonosítható korpuszokat. A brácsa fogalmának az az idealitása, ami 

ma a (még mindig) heterogén elnevezések (viola, bratsche, alto, mélyhegedű) ellenére oly 

problémátlannak látszik, csupán az utóbbi két évszázad fejleménye. A továbbiakban tehát 

szigorúan erre az identitásra kell hivatkoznunk, magyarán: csak a modern brácsáról lehet szó. 

Másodszor: „a brácsa története”. A történet szó itt egyaránt vonatkozhat a hangszertest 

alakulására és a hangszer használatában, illetve a repertoárban végbement változásokra. Az 

előző megszorításból világosan következik, hogy a történet szó a továbbiakban 

repertoártörténetet kell, hogy jelentsen. 

Harmadszor: „a brácsa története a 20. században”. Rendkívül hízelgő címszó a 

modern brácsa repertoárját illetően. Mintha ugyanilyen természetességgel mondhatnánk azt 

is: „a brácsa története a 19. században”. Holott az igazság az, hogy a modern brácsa 

repertoárja majdnem kizárólagosan (és itt jelentőségteljes a majdnem) a 20. században 

keletkezett, a 19. századra gondolva önálló repertoárról alig-alig beszélhetünk. A „brácsa 

(repertoár)története a 20. században” cím tehát egészen egyszerűen azt jelenti: a modern 

brácsa repertoárja.  

                                                 
153 Vö. Martin Heidegger: A fenomenológia alapproblémái, 19. § Idő és időiség, Demkó Sándor fordítása, Osiris, 
2001, 284-338. o. 
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„A modern brácsa repertoárja” megfogalmazás persze még mindig nem eléggé 

pontosan határozza meg a kutatás menetét. Hiszen ilyen cím alatt ugyanúgy lehetséges egy 

részletező filológiai forráskutatás lefolytatása, mint egy művészettörténeti-művészetelméleti 

esszé kidolgozása. Ez az írás az utóbbi műfaj alá tartozik, jóllehet menet közben 

kultúrkörönként és nagyjából kronologikus rendben vázlatosan áttekinti a repertoár 

alakulásának fővonalait. A filológiai érdek ugyanakkor alárendelt szerepet kap, csupán a 

brácsarepertoár (sors)történetét megvilágító narratíva muníciójául szolgál.  

 

 

Emancipáció és semmisség 

 
„Kimegy a brácsás a tóra pecázni.  

Hát kifogja az aranyhalat. 

Azt mondja, lehet három kívánsága. 

Hát mit is kérjen elsőre? 

Hogy lehetne-e a szólamvezető a Nemzeti Filharmonikusoknál. 

Jó az neki, igen jó, hanem kérne még nagyobbat is: 

Hogy lehetne-e a szólamvezető a Berlini Filharmonikusoknál! 

Jó az neki, bizony jó, na de azért lehet még egy harmadik kérése is: 

Hogy beülhetne-e a szekund hegedű utolsó pultjába a Hajdúsámsoni Filharmonikusokhoz?” 

(Pesti vicc)   

 

A minőségi ugrás kérdése régóta az európai gondolkodás homlokterében áll. Vajon 

átcsaphat-e a mennyiség egy adott ponton a magasabb minőségbe? A brácsa önálló 

repertoárjának kezdeteinél mintha mindig ebbe a kérdésbe botlanánk. Ha huszadik századi 

irodalmára mégoly felületes pillantást vetünk is, azonnal szemünkbe tűnik két tény: (1.) 

számszerűen soha korábban nem keletkezett annyi mű (szonáta, versenymű, szóló, 

karakterdarab) brácsára mint a 20. században154, (2.) a század zenészvicceit megfigyelve vitán 

felül állítható, hogy a brácsán, illetve a brácsáson köszörülik a legtöbben a nyelvüket. E két 

adat nem puszta anekdotikus körülmény, hanem a kutatás kiindulópontját fogjak jelenteni.155

                                                 
154 Pl. a világhálón (www.Viola.com) címen megszámlálhatatlan mennyiségű művet elősoroló honlapokkal lehet 
találkozni.   
155 Módszertanilag még akkor is ajánlatos ragaszkodnunk ehhez a kiinduláshoz, ha közben nem szabad 
elfelejtenünk, hogy a brácsának – igaz, nem úgy, mint önálló entitásnak – van egy olyan előtörténete is, amely a 
hangszert a nyugati zene legnemesebb eszméihez kapcsolja. Bach, Mozart vagy Schubert ugyanis korántsem 
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 Ami a 20. századi brácsaművek megszaporodott számát illeti, fölvethető a kérdés: 

vajon nem arról van-e szó elsősorban, hogy a 20. század folyamán a zeneszerzés intézményi 

háttérrendszerrel fölvértezett „foglalkozás” lett, amely immáron mintegy ipari méreteket 

öltvén (a magaskultúrában éppúgy mint a low- és midcult-ban) végre olyan, korábban 

háttérben álló hangszerek repertoárjának bővítésére is talált magának időt, fáradtságot, és 

persze „piaci szegmenst”, mint a brácsa, a tuba, a harsona vagy a hárfa. Hiszen, ha nem a 

koncerttermek gyakorlatát, hanem a valamilyen formában publikált művek számát nézzük, 

akkor avval a ténnyel szembesülünk, hogy nem csak a brácsára írt művek szaporodtak meg 

drámai módon a 20. század folyamán, hanem egyáltalán maga a műzene, annak minden 

formájával, műfajával és hangszerével együtt. A század az opusok virulenciáját hozta minden 

létező szinten, s a magaskultúra tömegessé válását.  

E fellendülés felől nézve tehát semmi jelentőségteljes nincs abban, hogy a brácsára írt 

művek száma oly nagymértékben növekedett. Van viszont egy másik nézőpont, ami 

állításunkat, ti. a brácsarepertoár figyelemre méltó megszaporodásának tételét – legalább 

feltételesen – tarthatónak mutatja. A brácsairodalom föllendítésében ugyanis nem csak 

lexikonokból nehezen kikereshető, ma már (sajnálatosan, vagy nagyon is érthető módon) 

feledésbe merült, pedagógiai vagy éppen piaci érdekektől vezérelt „iparos” szerzők 

jeleskedtek, hanem a legnagyobbak, az „iparosnak” semmiképp sem aposztrofálható mesterek 

is (Reger, Hindemith, Honegger, Milhaud, Bartók, Sosztakovics, Britten, Martinu, Berio, 

Henze, Kurtág, Gubajdulina, Ligeti, Schnittke stb.). Fontos, sokszor egyenesen kulcsműnek 

tekintett darabokkal gazdagították a repertoárt. És van egy további érv is: úgy tűnik a brácsa 

egyes életművekben jelentős arányban kap helyet. Ma már messze nincs arról szó, hogy egy 

szerző a hegedű- és csellószonáták mellé, csak mintegy kiegészítésül, vagy pedagógiai 

okokból ír még egy brácsa- és esetleg egy gordonszonátát is, hanem a hangszernek önálló 

jelentést/jelentőséget tulajdonítanak. 

E megnövekedett súlyt sajátosan ellenpontozza ugyanakkor a brácsajátékos 

diszkriminatív: már-már antropológiai szakadékokat feltételező kipellengérezése a brácsás-

viccek dömpingjével.156 Pusztán arról lenne itt szó, hogy a zeneszerzők jó szándékú 

                                                                                                                                                         
holmi pragmatikus megfontolások miatt „ül be” a brácsaszólamba saját műveik előadása során, hanem 
elsősorban azért, mert ez a szólam (amely a szó eredeti értelmében vett tenor) a hangzáskép centruma, ami – 
kerülve az emlékezetes melodikát és profilírozást – a többszólamú zenének, s par excellence megvalósulásának: 
a vonósnégyesnek valóságos szellemi origója. Éppen ezért az illik a centrális szólamot képviselő brácsához, 
hogy testi mivoltában ne nyomuljon az előtérbe, hanem jellegtelen, amolyan „szürke eminenciás” maradjon, a 
zene perspektivikus „világképének” enyészpontja. Hogy a romantikus zene számára a brácsa kiemelhetővé válik 
ebből a struktúrából, az már önmagában is a nyugati polifónia válságtüneteként értelmezhető. 
156 A világhálón kifejezetten erre specializálódott honlapokat is lehet találni.  
pl.: http://www.mit.edu/~jcb/jokes/viola.html
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emancipatorikus föllépése mit se használ a zenekari élet hétköznapi tapasztalataihoz képest? 

Igaz lenne a szóbeszéd, hogy a brácsások jelentős része nem képes megfelelő módon 

megszólaltatni a darabokat? Nyilvánvalóan nem bizonyulhat ilyen könnyen 

megmagyarázhatónak a dolog. A brácsa lesajnálásában ugyanis a praxist uraló 

mendemondákkal összhangban meghatározó szerepet játszik a hangszer repertoárjának 

hagyománytörténete is. Ebben a hagyományban a brácsa jelentése főként a következőképpen 

alakult: valami nem teljes érvényességű, téves mutáció (hegedűnek nagy – csellónak kicsi), a 

rajta való játékot a lassúság, ügyetlenség jellemzi, játszanivalója mindig is unalmas 

szólamokat jelentett. A brácsa a „kitöltő-ember”, „csak hogy meglegyen a kvartett”, az örök 

szekundáns. Ami mellette szól, az is meglehetősen eufemisztikus színezetű: „a brácsa a 

malter”, „a szükséges középszólam”, „az összekötőkapocs”.  

A brácsa megítélésének eme hagyománya (saját repertoárjának 19. századvégi 

megélénkülése ellenére) máig töretlen, s nehezen félreérthető. 20. századi története mégsem 

ilyen szimpla, inkább kétrészesnek látszik. A század első felében szemünk elé tárul az első 

felvonás, amelyet a brácsa emancipációs korszakának nevezhetnénk. A második felében 

viszont felsejlik egy második felvonás, amely inkább egy passióhoz hasonlatos, s amelyben a 

kortárs zeneszerzés egy sajátos tendenciája korábbi hangsúlyokat teljesen áthelyezve és a 

zeneművészet egészét átértelmezve váratlanul új szövetségesét fedezi fel és üdvözli a 

brácsában, mint a jelentéktelenség, a bármi megszólaltatójában. A hangszernek ez a 

„képessége” nem feltétlenül úgy értendő, hogy a művészet hatalmas expanziója immáron a 

sivatagokat, a lakatlan/lakhatatlan területeket is befogja, hanem inkább úgy: a kortárs 

művészet a sivatagban úgyszólván hazatalál.157  

(Ha már a hangszer értelmezésének hagyománytörténetéről beszélünk, legalább 

zárójelben idekívánkozik még egy szempont, amely minden esetlegessége ellenére talán 

nagyon is képes fényt vetni arra a megjósolhatatlan fejleményre, amit a brácsának a 

jelentéktelenség, a semmisség poétikájában tapasztalható kitüntetettségével jeleztünk. Ez 

pedig az a fatális tény, hogy számos korszakos jelentőségű komponista a maga brácsaművét 

éppen életműve legvégén, az utolsó művek között, nemegyszer valóban a halál árnyékában 

írta. Gondoljunk csak Brahms op. 120-as szonátáira – melyeknek brácsaváltozatát még 

autorizálta –, gondoljunk Bartók befejezetlen versenyművére vagy Sosztakovics utolsó, op. 

147-es szonátájára, és gondoljunk Schnittke brácsaversenyére, amelyet első infarktusa előtt 

néhány nappal fejezett be. Az ilyen véletlen párhuzamok ugyanúgy a hangszer 

                                                 
157 Vö. Hannes Böhringer, Romok a történelmen túli időben, in uő., Kísérletek és tévelygések, 36-47. o. 
Továbbá: Jean Baudrillard, Az utolsó előtti pillanat, Tótfalusi Ágnes fordítása, Magvető, 2000, 107-108. o. 
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hagyománytörténetéhez tartoznak immáron, mint a szintén racionalitás híján meghonosodott 

brácsásviccek…) 

A modern brácsarepertoár nyitánya azzal a felismeréssel indul, hogy a brácsa hangja a 

legalkalmasabb kifejezője a hétköznapi „everyman”, a közönséges ember, a bárki 

bensőségességének.158 Paradigmatikus kezdetnek Hector Berlioz, a modern hangszerelés 

atyja, 1834-ben befejezett szólóbrácsás szimfonikus költeménye: a Harold Itáliában 

tekinthető. Ezt a kiemelkedő jelentőségű művet 1836-ban egy másik, a következő évszázad 

szempontjából szintúgy alapvető, ámbár rövidke brácsás darab, a Romance oubliée szerzője, 

Liszt Ferenc írta át egy rendkívüli igényeket támasztó brácsa-zongora összeállításra. Jóllehet a 

berliozi-liszti-(byroni) „everyman” talán még nem azonos a heideggeri „das Man”-nal, és 

szubjektivisztikus hétköznapisága / jelentéktelensége szintúgy nem azonos az opus posth. és a 

musica paralitica esztétikájának de-szubjektivizált semmisségével, mindazonáltal a kortárs 

„sivatagi művészet” számára erőteljes hivatkozási pontként szolgálhat. A modernség e korai 

problémafelvetése a jól ismert tanulsággal szolgál: a 20. századi fejlemények mind teljesebb 

megértéséhez a 19. századon keresztül vezet az út. 

A Harold azért oly megvilágító erejű alkotás, mert megtalálható benne a 

brácsarepertoár első szakaszának mind a két fő tendenciája: (1.) a karakterisztikum és (2.) az 

absztrakt elégikusság, a „semmisség” artikulációja. A brácsa karakterisztikumát egyfajta 

„emberi, nagyon is emberi” hangtónus jellemzi, ami összekapcsolódik egy hangsúlyosan 

nosztalgikus muzikalitással. Másfelől – és erre különösen a második tétel, a Zarándokok 

indulója, valamint a harmadik, a Szerenád jó példa (3. kottapélda) – Berlioz megdöbbentő 

leleménye abban áll, hogy alapvetően nem módosítja a brácsa szokásos játékanyagát 

(végeérhetetlen akkordfelbontások, kitöltésre használt „üres” kvintek, hosszú tartott hangok, 

alig-dallamok), csak éppen kiemeli a zenekarból és az előtérbe állítja. Ezzel a gesztussal 

zenéjét egyetlen mozdulattal emeli át egy olyan absztrakt-filozofikus szférába, amely csak 

jóval később lesz a modern zene általánosan jellemző élettere, s amely a megrendelőnek, 

Niccolo Paganininek olyannyira elfogadhatatlan volt, hogy el is utasította a darab 

bemutatását.159  

Berlioz radikálisan új felvetéseit a továbbiakban közvetlenül csak Liszt Ferenc vette 

fontolóra Romance oubliée című rövid művében.160 A brácsa szólama ebben a duóban (hiszen 

                                                 
158 Lásd. Erdélyi Csaba, kísérőszöveg a Ferenc Liszt and the Viola c. lemezhez, Hungaroton HCD31724, 1997. 
159 Peter Bloom, Berlioz élete, Kunos Linda fordítása, Osiris, 2004, 72-74. és 101. o. 
160 A berliozi mű „karakterisztikus” vonulatát, a szószátyár-robosztus hétköznapiság mozzanatát viszont olyan 
műben láthatjuk folytatódni, mint Richard Strauss Don Quixote című szimfonikus költeménye, amelyben a cselló 
(mint Don Quixote) és a brácsa (mint Sancho Panza) a két protagonista. 
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a két hangszer viszonyát leginkább ez a megjelölés írhatja le) a nosztalgia, az emlékezés 

hangja – szemben a zongora szikár akkordjaival, mindazzal a szellemi lepusztultsággal, amit 

megszólaltat, s amit a múlttal szembeállított jelen nyújt. A darab költőisége múlt és jelen 

távolságában mutatkozik meg, s Liszt itt a brácsairodalom nagy jövőjű tendenciája, a voce 

elegico egyik alapkövét teszi le.  

A voce elegico a brácsa emancipációjának első számottevő pontját jelenti: általa a 

komponisták egyfajta kerülő úton lopják be a hangszert a koncertrepertoárba. A késő-

romantikus/poszt-romantikus zeneszerzők (olyanok, mint Brahms, Glinka, Glazunov, 

Vaughan Williams és Britten) számára a brácsa mindenekelőtt akkor kaphat kiemelt szerepet, 

amikor a zeneszerző a tragikus-elégikus tartalom kifejezésére a brácsa hangjában új, korábban 

ki nem használt lehetőségeket fedez fel. Ez az elégikus repertoár mindmáig a brácsairodalom 

egyetlen valódi klasszikusa.161  

A brácsa elégiai művészetének záró pontján egy olyan mű áll, amely nemcsak egyik 

legkiemelkedőbb darabja a sornak, hanem a műfaj átértelmezése, megszüntetése is. Benjamin 

Britten 1950-ben írt Op. 48-as darabja, a Lachrymae, alcíme szerint: ’gondolatok Dowland 

egy daláról brácsára és zongorára’. A témául választott dal szövege a távolság, illetve az 

imposszibilitás érzését ragadja meg: „If my complaints could passion move…”. A forma 

variációs, de nem a teljes dowlandi témát variálja, hanem annak csak kezdetét, a teljes dallam 

csak az epilógusban jelenik meg – ott viszont eredeti harmóniasorral. A darab nem 

egydimenziós, mint az elégiák általában, hanem aspektusok és kísérletek (a megindultság 

felkeltésére irányuló kísérletek? Vagy talán a dowlandi múlt megidézésére irányuló 

kísérletek?) fazettáiból áll össze, az idegenség és a távolság tapasztalatát artikulálva, ami 

ebben az elidegenített formában eddig szinte ismeretlen volt az elégia mint a mulandóval való 

együttszenvedés, vagyis inkább: együtt-elmúlás műfajában.  

De mi más is lenne az elmúlás kitüntetett tárgya, mint önmagunk? Az elégia 

hagyományosan éppen azt a tapasztalatot szokta megkerülni, hogy sohasem vagyunk egészen 

„magunknál”. Britten lokalizálhatatlan alanyiságú elégiája viszont túllép „önmagán”, vagy ha 

tetszik: visszatér eredeti filozofikus kezdeteihez, ami már a berliozi-liszti művekben ott 

                                                 
161 Ez az elégiairodalom egyébiránt nem jelenti a műfaj homogén értelmezését. Egyik végpontján a primer és az 
absztrakt síkon megkettőződő hangzás distanciájának filozofikus elégikuma áll (Liszt), amely egy áthidalhatatlan 
távolság szerkezeti rajzát mutatja fel. A másik végponton viszont a mulandóság felett érzett általános 
szomorúság hangsúlyosan emocionális artikulációja áll (Glinka: d-moll Szonáta, Glazunov: Elégia). Az elégia 
kétféle koncepciója a továbbiakban szinte változtatások nélkül öröklődik zeneszerző generációkon át, jóllehet két 
ellentétes irályról hiba lenne beszélni, inkább csak hangsúlyeltolódásokról van szó. Ki filozofikusabban közelít 
az elégiához, ki emocionálisabban. 
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lappangott, s önnön paralízisét tanúsítja. Mert az elégia akarása még nem tényleges 

lamentáció. Britten Lachrymae-je az elégia elégiája.162  

A brácsa – mint par excellence elégikus hangszer – önálló repertoárjának kezdeti 

kiépítése és a zenetörténetbe saját jogán való bevezetése és fellendítése még korántsem 

jelentette a hangszer direkt emancipációját. Ellenkezőleg, egy szerep keresett itt gazdát, s 

találta meg a brácsában. Ezáltal a hangszer kilépett addigi jelentéktelenségéből, abból, hogy 

számon se tartják, s hogy csak a zenekari és vonósnégyes gyakorlatban kaphat szerepet. Egy 

affektust szív fel magába, azonosítódik az emberi léptékű mulandóság és hiány képzetével. 

Ugyanakkor a zene számos tendenciája – s ez nem feltétlenül volt előre látható – abba az 

irányba mutatott a századforduló táján, hogy az az elégikus hang, amelyet egyre szorosabban 

asszociáltak a brácsával, semmiképp sem holmi figyelmen kívül hagyható alkalmi szerep, 

hanem egy tragikus hangoltságú zeneszerzés alappillére lehet. Úgy mondhatnánk tehát, hogy 

az elégikus brácsaművészet a brácsa indirekt emancipációja volt. 

A már tudatos és közvetlen emancipáció alapjait a német zeneszerzők vetették meg. Ez 

az emancipáció jól követhető a Brahms-Reger-Hindemith „leszármazási” vonalon. A német 

dominancia nem is csoda, hiszen az abszolút zene hagyománya (tehát az önmagában önmagát 

kifejező és garantálni képes hangszeres zene, amely nem igényli a szöveg vagy más „külső” 

tartalmak „gyámkodását”) a német romantikus zene és zeneesztétika forrásvidékéről 

származik.163 Csak az abszolút zene filozófiája felől érthető – de onnan nagyon is logikus –, 

hogy a brácsa éppúgy, mint minden egyedi hangszerfaj, meg kíván szabadulni mindattól a 

ráragadt jelentéstartománytól, ami mindaddig az általa megszólaltatott muzsika szignifikáns 

eleme volt. A brácsa esetében a komponisták most egy négy húros, tartalmas hangszínű, 

gazdag játéklehetőségű hangszert fedeznek fel, amelynek ráadásul a hangfekvése egészen 

sajátságos, lévén hogy ez a hangszer áll a legközelebb az emberi énekhanghoz a vonós 

hangszerek családján belül.  

 Ehhez az egyszerre analitikus és szimbolikus megközelítéshez áll közel a franciáké is, 

bár a francia zene ideálja a századfordulón és azt követően markánsan különbözik a 

németétől. Amíg a német zene törekvései olyan „komoly” projektumokban összegződnek, 

                                                 
162 A század második felében még számos olyan kompozíció lát napvilágot (Schnittke, Gubajdulina, Kancheli, 
Vidovszky, Mansurjan, Pártos Ödön, Veress Sándor darabjai), amelyek megtartják az elégiának ezt a britteni 
átértelmezett hagyományát (a reflexió távlatai miatt imperfekt, teljessé nem tehető kompassió tapasztalatát). 
    Külön említést érdemel az a jellegzetes műcsoportot, amely a Holocaust emlékének megragadása kapcsán 
szintén az elégikus műfajokat választja. A svájci születésű, amerikai emigráns Ernest Bloch 1950-es Suite 
hébraique-ja a repertoár ismert darabja. Talán kevéssé ismert azonban a budapesti születésű, később az első 
jelentős izraeli zeneszerzőként számon tartott Pártos Ödön nagyszámú brácsaművet tartalmazó oeuvre-je, 
melynek kiemelkedő darabja az 1947-es, Auschwitz emlékére írott Yiskor (brácsára és zenekarra). 
163 Vö. Carl Dahlhaus, Az abszolút zene eszméje, Zoltai Dénes fordítása, Typotex, 2004. 
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mint „a kimondhatatlan kimondása”, és mint filozófiai mélységek zenei megszólaltatása, 

addig a franciák (részben a nagy hatású Satie nyomán) a zenétől újra valamiféle 

könnyedséget, világosságot, szellemességet és – Kosztolányi felfogása szerinti – 

„sekélységet” várnak. Tekintetüket nem a filozófiailag súlyosan túlterhelt német zenei 

hagyományra vetik, hanem sokkal inkább a 18. századi francia clavecinisták (Rameau, 

Couperin, stb.) divertiment-jellegű hagyományára és Satie „bútor-zenéjére”. 

 A zeneszerzés műhelyproblémáin kívül áll az a további, ám az emancipáció 

tekintetében éppoly jelentős szempont, hogy a század első harmadában új, ambiciózus 

brácsaművész-generáció tűnik fel, akik személyükkel is inspirálják és erősítik a virtuóz, 

„felnőtt” brácsaművészet felvirágzását. Olyan kiemelkedő művészek, mint Lionel Tertis, Paul 

Hindemith és William Primrose. Ők voltak / ők lehettek volna azok, akik a gyakorlatban 

bizonyították / bizonyíthatták volna a brácsa emancipálódását (e feltételes módra még 

visszatérünk). 

Reger két jelentős és terjedelmes brácsás művével az emancipáció kétféle irányát is 

kijelöli. Az op. 107-es B-dúr szonáta (1909) az epikus méretűre növelt zongorakíséretes 

hangszeres szonáta magasan jegyzett műfajába vezeti be a mélyhegedűt (jellemző 

ugyanakkor, hogy a mű Reger meghatározása szerint hegedűn és brácsán egyaránt előadható. 

Egyediség helyett itt még csak egyenértékűséggel találkozhatunk). Az op. 131-es szólószvit 

(1915) pedig a bachi forrásokig nyúlik vissza, nemcsak jelenidejében emeli a hangszert az 

instrumentális virtuozitás magaslataira, hanem úgyszólván múltját is revideálja (a 

brácsajátékosok számára ma már megkérdőjelezetlen praxis Bach hegedű és csellószvitjeinek 

transzponált előadása). Ezt a kétféle irányt jelentős és jelentéktelen művek sorával folytatja 

több tucat komponista (Jemnitz Sándor, Karl Höller, Robert Schollum, Paul Angerer, Willy 

Burkhard, Conrad Beck, Ernst Krenek, Egon Wellesz, Karl Amadeus Hartmann, Johann 

Nepomuk David), akiknek sorából kimagaslik a brácsaművészként is fenomenális Paul 

Hindemith, aki a brácsa emancipációs korszakának kulcsfigurája a húszas-harmincas években. 

Hindemith összes brácsaműve közül egyértelműen kiemelkedik a két versenymű: az Op. 48-

as Konzertmusik (1930) és az Op. 36/3-as Kammermusik No. 5 (1927), ami az egész 

brácsairodalom egyik legkiforrottabb darabja. Ezt a 4 homogén tételből álló, barokk 

hagyományokat idéző, de hangszerelésében hangsúlyozottan modern, a sajátos hindemith-i 

neoklasszicitást megvalósító darab azért is lehet a repertoár egyik csúcspontja, mert a brácsa 

(a hegedűket nem tartalmazó, mély zengésű, mégis levegős zenekarból kiemelkedve) végre 

valóban virtuóz módon érvényesülhet. Ez a rendkívül energikus koncertdarab az előadói 

praxisban valójában halott: jellemző módon teljesen kimarad a koncertéletből.  
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A brácsa emancipációjának különös fejezete egy nagy zeneszerző nem nagy, ám 

legendás műve. Bartók Béla Primrose számára komponált, hosszas halogatás és hárítás 

közepette készülő Brácsaversenye (1945) a leginkább talán épp azzal a körülménnyel járult 

hozzá a hangszer presztízsének emelkedéséhez, ami a legkevésbé sem volt szándékolt: a darab 

legendáját ugyanis elsősorban az a tény alapozta meg, hogy ez lett a bartóki opus ultimum.164  

A második bécsi iskola új zenéje minden zenetörténeti dolgozatban külön fejezetet 

érdemel. Egy a brácsaművekkel foglalkozó írásban mégis csak röviden kerülhet szóba, azon 

egyszerű oknál fogva, hogy az iskola poétikája számára a versenymű nagyon is hagyományos, 

s megbocsáthatatlanul hierarchikus világképet hordozó modellje erősen problematikus 

műformának bizonyult, ugyanúgy, mint a kíséretes szonáta, amely a szólóhangszer-

kísérőhangszer alapképletből indul ki. A schönbergi iskola mindazonáltal meghatározó 

befolyást gyakorolt a modern zene szinte minden ágára. Ennek fényében az 

atonális/dodekafon, ám szólóhangszert alkalmazó művek némelykor éppúgy a „termékeny 

paradoxon” eseteinek bizonyultak, mint Schönberg saját ragaszkodása a klasszikus formákhoz 

(pl. Zongoraszvit op. 25), vagy Webern elkötelezettsége a zongorakíséretes dal iránt. 

A francia zene a 19. század végére mindinkább hangsúlyossá tette különbözését a 

középeurópai-német tradícióktól. Ebben a folyamatban a brácsára írott kompozíciók is 

szerepet kaphattak (pl. Jacques Ibert 1930-as brácsára és zongorára írt Áriája, Fernand Quinet 

1928-as Szonátája), melyek közül a leginkább Darius Milhaud művei érdemelnek figyelmet. 

Milhaudnak van egy híres definíciója, mely szerint a 20. század új zenéjét „a három S” 

alapozta meg: Schönberg, Sztravinszkij és Satie. Műveiben bizonyos tekintetben 

mindhármójuk jelenléte valóban érzékelhető. Amit Milhaud brácsaműveiben láthatunk, az az 

egész egyidejű francia repertoárra többé-kevésbé áll: a brácsa emancipálódási folyamatában 

annyiban nyújtanak újat, és a német repertoártól különbözőt, amennyiben nemcsak az 

elégikus hangvételről és modorról mondanak le (amely lemondás a német hagyományban 

sohasem válik teljessé) – hiszen az „egyszerűséget és pontosságot”165 követelő új francia zene 

számára mindez a romantika ködös és igazolhatatlan hagyományának kötelmeként 

értelmeződik – hanem az abszolútzenei koncepción túl, avagy azzal szemben, kifejezetten a 

minden filozofikusságtól mentes hétköznapi divertissiment megalkotásában veszik számításba 
                                                 
164 Közismert, hogy a darabnak Bartók már csak a brácsaszólamát és a zenekari vázlatát tudta elkészíteni. 
Később Serly Tibor egészítette ki/fejezte be a darabot. A bartóki brácsaverseny a magyar zeneszerzésben nagy 
hullámokat gerjesztett. Az ötvenes évek során zeneszerzők egész sora állt elő brácsaversenyekkel 
Magyarországon, elsősorban a mester árnyékával viaskodva, másfelől a magyar brácsaművészet első nagy 
alakja, Lukács Pál által inspirálva. Olyan szerzők említendők itt, mint Dávid Gyula, Kadosa Pál, Soproni József. 
A Bartók nyomán írt magyar brácsaversenyek legmaradandóbb darabjának Kurtág György 1953-54-ben 
komponált Brácsaversenye bizonyult, melynek külön is játszható első tétele ma sem vesztett frissességéből. 
165 lásd. Satie zeneszerzői hitvallását: Robert Orledge, Satie the Composer, 68-69. skk. 
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a hangszert. Ahogyan a korszak francia zenéjének filozófusa, Vladimir Jankélévitch mondja: 

ez a zene nem gnosztikus, hanem drasztikus kíván lenni. Nem az intellektus, hanem a charme 

működésrendjéhez tartozik.166

Bármennyire is tabula rasa szerű igénnyel lépett fel az új francia zene a 

századfordulón, a brácsa megítélésében épp a legalapvetőbb, a berliozi kezdeteket nagyon is 

megtartó szempont érintetlen maradt: a brácsahang mint a bármi poétikája, a megtestesült 

hétköznapiság, amit persze korántsem szabad lekicsinylő értelemben felfognunk. 

Megmunkáltsága a hétköznapi munka nemessége. A megmunkáltságnak ez a minden 

filozofikusságtól megfosztott étosza, a sztravinszkiji-balanchine-i „műbútorasztalos” ideálja a 

magyarázata annak is, miért tudta oly ellenállásmentes módon magába olvasztani az újabb 

francia zene az időközben önálló úton fejlődő és szétterjedő könnyűzene különféle területeit, a 

folklorisztikusabb hagyományoktól egészen a jazzig.167    

(A német és francia zene határvidékén keletkezett Arthur Honegger 1920-as 

Szonátája, mely nemcsak a kétféle tradíciót ötvözi, hanem a brácsa abszolút zenei és elégikus 

hangszerként való felléptetésének hagyományait is, így a század első felének 

brácsamuzsikájában egy figyelemre méltó szintézis szerepét töltve be.)  

A század első felében megújuló brit zene kapcsán mindenekelőtt a mélyhegedű 

nemzetközi rangú lovagjaira kell emlékeznünk: az úttörő Lionel Tertis-re, Frank Bridge-re, 

Rebecca Clarkra és William Primrose-ra. Az új angol zene, a franciához hasonlóan, szintén a 

német dominanciától való elszakadás mentén alakult, csakhogy, amíg a franciák egy 

teljességgel általános nyomvonalat találtak saját zenéjük számára (ami nem más, mint a 

jankélévitch-i charme), addig a britek egy sokkal kézenfekvőbb, ám sokkal kevésbé originális 

utat választanak: regionális zenei hagyományaik elsajátítását. A népies rétegek felfedezése és 

feldolgozása – különösen a brácsára írott művek esetében – összekapcsolódik bizonyos 

melankolikus hangulatok, színek, gesztusok sorával (kiváló példa Vaughan Williams 

Románca). A brit zeneszerzők egyaránt merítenek a német és a francia örökségből, s e két 

meghatározó hagyomány valamint a népi réteg más-más keverékeit képviselik, így az egyéni 

– ám sosem egészen idegen – hangok egész sora alakulhat ki. A skála egyik végén olyan 

komponisták állnak, mint Vaughan Williams és Percy Grainger, a népi hagyományok 

erőteljes képviselői, a másik végén pedig olyanok, mint Frank Bridge, vagy William Walton, 

akiknél a „kontinentális” oldal sokkal dominánsabb.  

                                                 
166 Vladimr Jankélévitch, i.m. 
167 Az idősebb nemzedékben többek között Charles Koechlin, George Enescu, Charles Martin Loeffler; a 
fiatalabbak között André Jolivet és Jean Francaix gazdagították a brácsás repertoárt. 
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 Az a zeneszerző, aki a század első felének egyik legmegkapóbb művét alkotta meg a 

mélyhegedű számára, Ralph Vaughan Williams volt 1925-ös Flos Campijával („Sáronnak 

rózsája”). A mű hat tétele minden esetben egy az Énekek énekéből vett mottót visel. Bár a 

partitúra a brácsa és a kiszenekar mellé kamarakórust is előír, Vaughan Williams mégsem a 

kórus szájába adja a szerelmes énekeit (a kórus pusztán csak vokalizál), hanem a brácsa 

„kimondhatatlan” dallamaival tolmácsolja azt. Sajátos és nagyon költői programzene ez, 

ráadásul a brácsa itt egy egészen szokatlan, a melankóliától mentes érzéki hangon szólalhat 

meg. Hindemith Kammermusik-ja mellett ez a darab is méltán tarthatna igényt a század első 

felének repertoárjában az őt megillető előkelő helyre.  

 

 

Az emancipáció után (avagy mi marad a brácsának, ha már nevetni se lehet rajta?) 

 

 A brácsa emancipációjának korszaka (amit nagyvonalakban a század első felével 

azonosítottunk) számos érdekes és néhány egészen kiemelkedő alkotással és fontos 

előadókkal gazdagította a zeneművészetet. De vajon sikerült-e az áttörés? Valóban sikerült-e 

emancipálni a brácsát? A koncertélet hőseivé váltak-e azok a muzsikusok és alkotások, 

akik/amik a hangszer fellendítésének szolgálatában álltak? Ha nem, miért nem? Megítélésem 

szerint a 20. század második felének zenei történései, a zeneművészet tendenciáinak 

alakulásai választ adhatnak e homályos értelmű kudarcra.  

 A szerializmus 1945 utáni előretörése, a darmstadti avantgárd új zenéje, majd a 

különféle poszt-szerializmusok és poszt-avantgárdok, a 70-es 80-as évek „új virtuozitása”, 

minimalizmusa és az „új egyszerűség” bizonyos hullámai egyaránt a műzene olyan 

hagyományos formáinak és műfajainak hatályon kívül helyezését, vagy radikális átalakítását 

hozták, mint a versenymű, a szonáta, az ária, a ballada, a szimfónia, a dal, stb. Bár a 70-es 

évektől jelentkező neo-romantika rehabilitálta e tradicionális műfajokat, a helyzet időközben 

már visszafordíthatatlanul megváltozott. Ebben a megváltozott közegben a brácsa 

szólóhangszerként való fölvirágzása azért került le a napirendről, mert a szóló-tutti, előtér-

háttér, dallam-kíséret, stb. oppozíciók hagyományos, vagy mérsékelten modern értelmezése 

végképp és visszafordíthatatlanul felülvizsgálatra került.168 Nemcsak az utazó brácsa-virtuóz 

képzete keltett egyre kevesebb izgalmat (viszont annál több ironikus mosolyt), de ugyanígy 

szerényebbé vált, illetve marketingelemmé transzformálódott a hegedű és zongoraművészek 

                                                 
168 Vö. Carl Dahlhaus, New Music and the problem of musical genre, in Schoenberg and the New Music, tranls. 
Derrick Puffert and Alfred Clayton, Cambridge University Press, 1987, 32-44.  
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mitológiája is.169 Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének ma is szép számmal hangszerüket 

virtuóz módon uraló nagyszerű művészegyéniségek avagy hangszerakrobaták, de a kortárs 

zeneszerzés többnyire már nem a 19. századi arisztokratikus modell szerint viszonyul a 

virtuozitáshoz. Az új zene különböző irányzatai a maguk különféle nézőpontjaiból más-más 

válaszokat adtak, vagy más-más módon adták nagyon is hasonló válaszaikat, alternatíva-

javaslataikat a szólóhangszer ideájának kérdésére.  

A szerializmus szigorú poétikájában értelemszerűen egyik hangszer sem kaphatott 

kitüntetett szerepet, s csak ritkán keletkeztek szólóművek (a zongora a nagy kivétel). A 

„zajzenei”, „konkrét zenei”, és az aleatorikus technikákat követő avantgárd irányzatok szintén 

közönyösek vagy kifejezetten ellenségesek voltak a hagyomány révén szimbolikus jelentésre 

és jelentőségre szert tett klasszikus hangszerpark egyes hangszereinek karakterisztikumait 

illetően. Az ütőhangszerek és a preparált vagy újonnan kitalált hangszerek (lásd Harry 

Partch), majd az elektronika jelentették a terra incognita hangzásbirodalmát a felfedező 

kedvű „előőrsök” számára. A 70-es években kialakuló második hullám, az „új virtuozitás”, 

vagy a Lachenmann-féle „hangszeres konkrét zene” újra előveszi ugyan a klasszikus 

hangszereket, de nem veszi elő egyúttal az ezekhez tartozó zenei „viselkedésmódokat” is, 

hanem a hangszerekben és játékmódokban rejlő, de csak az 50-es, 60-as évek avantgárd 

eredményei felől feltáruló, még ki nem aknázott lehetőségeket veszi sorba. Elnagyoltan szólva 

ez lenne a ’45 utáni történet egyik oldala: a modernizmus megújuló hullámai, melyek 

teljességében lemondanak a hangszer mint sajátos individualitás szimbolikus jelentésképző 

eszközéről, s mindinkább neutralizálják azt, mikozben a játékmódok materiális lehetőségeit 

mérlegelik (vagy éppen az együtt-játszás új lehetőségeit, mint a repetitív iskola). Ezen az 

oldalon, ha a brácsa megjelenik, olyan hangszerként lép színre, amelynek immáron a 

legkevésbé sincs szüksége holmi emancipálásra, hiszen minden tekintetben egyenrangú a 

többi hangszerrel. A hangszer itt pusztán hangkeltő eszközt jelent, az eszköz eszközszerűsége 

pedig, amint azt Heideggertől tanuljuk, alkalmasságában, megbízhatóságában áll.170 A brácsa 

egyenrangúsága itt eszközlétének alkalmasságán nyugszik, s ezen túl semmi több nem váratik 

el tőle. 

 A másik oldalon azok a zenei poétikák helyezkednek el, amelyek többé-kevésbé a 

hagyománnyal (vagy a hagyomány hullájával) való szembesülésből kívánják megalapozni 

tevékenységüket. E szembenézés egyfelől az anything goes radikális pluralizmusához vezet, 

másfelől a hagyomány hagyományának kutatásává, arché-izmussá válik. Az anything goes 

                                                 
169 Vö. Norman Lebrecht vitákat kavaró vonatkozó írásait. (lásd a bibliográfiában) 
170 Martin Heidegger, A műalkotás eredete, Bacsó Béla fordítása, Európa Könyvkiadó, 1988, 58. o. 
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anarchikus pátosztalanságában a brácsa emancipálhatatlanná válik, s az összes többi 

hangszerrel egyetemben a bármi kategóriájába süllyed, éppen oda, ahonnan származott 

(persze akkor még egészen más előjelekkel). A berliozi nyitány itt sajátos egykedvűséggel 

köszön tehát vissza.  

Az arché-izmus attitűdjéhez viszont éppen a brácsa és a brácsarepertoár történetileg 

megterhelt hagyományának komolyan vétele tartozik hozzá magától értetődő módon. Ahogy 

az ukrán komponista, Valentyin Szilvesztrov mondja: ez a fajta zeneművészet nem más, mint 

„egy hulla galvanizálása”.171 A brácsa történeti hagyományához itt tehát első lépésben éppen 

emancipációjának befulladt volta tartozik hozzá, s e befulladt állapot tudomásulvétele. Mert a 

brácsa kudarcra ítélt és félresiklott sorsában szélesebb érvényű poétikai tapasztalatok 

artikulálódnak. Eszerint az anything goes jelszavában sokkal inkább az anything a 

hangsúlyos, semmint a goes. Mégpedig azért, mert az anything sem nem jelent mindent, sem 

nem jelent semmit. Nem igaz, hogy „minden elmegy”, de az sem, hogy „semmi sem megy el.” 

Hanem a kettő közötti feszültség az igaz: az alanyiság ínsége.  

Tény, hogy az ötvenes-hatvanas évek számottevő visszaesést jelentett a brácsa 

repertoártörténetében. Az Új Zene komponistái közül ugyanis csak kevesen nyúltak a 

hangszerhez, s alig néhányan maradandó módon.172 (A háború utáni fejleményekről mit sem 

tudó, vagy ezekről tudomást nem vevő alkotók bizonyos köreiben folytatódott ugyan a 

hagyományos versenyművekben, szonátákban gondolkodó brácsairodalom bővítése, de ezek a 

művek nemigen sorolhatók a repertoár tanulsággal szolgáló részéhez.) 

Az ötvenes-hatvanas évek más irányú kísérletei után a következő évtizedekben az 

egyes hangszerek mint sajátos identitások iránti érdeklődés megélénkülése figyelhető meg. A 

brácsa esetében ez összekapcsolódik az új, már az ötvenes évek újításain fölnőtt 

brácsaművész-generáció színrelépésével (Walter Trampler, Jurij Basmet, Garth Knox). 

Általánosságban viszont két további jelenség áll a hátterében: (1.) a nyugati műzene globális 

piaccá változásának kiteljesedése, ami egyszerre járt egyfajta „kortárszenei lingua franca” 

elterjedésével és a regionális „árnyalatok” hangsúlyossá válásával (különösen, ami az afrikai 

vagy a távol-keleti zeneszerzést illeti173); és (2.) ezzel összefüggésben a kortárszenei 

                                                 
171 Idézi Vlagyimir Martinov, Opus posth. zóna és az új szakrális tér, Kozma András fordítása, in Pannonhalmi 
Szemle, 2002/2, 39. o 
172 pl. Milton Babbit: Composition for viola and piano, 1950; Kurtág György: Jelek op. 5 (1961); Bernd Alois 
Zimmermann szólószonátája (1955); Myriam Marbé Szonáta két brácsára (1965); Giacinto Scelsi: Elegia per ty 
(1958), Coelocanth (1955), Manto (1957). 
173 A távolkeleti zeneszerzés talán legnagyobb figurája a 20. század második felében a koreai Isang Yun volt. 
Yun az európai művészetek elsajátítása folyamán egyáltalán nem távolodott el saját hagyományaitól, illetve 
egyáltalán nem állt rá arra az útra, amelyen saját hagyományai csak mintegy az európai műzene felfrissítésére 
szolgálnának. Ellenkezőleg: az európai tanulságok a kínai és koreai zene mind teljesebb megértésére sarkallták, 
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szektarianizmus éthoszának leáldozása (Darmstadt szembenálló pártokra szakad, majd 

lényegében elhal), lévén, hogy a zeneszerzők újra olyan zenét kívánnak komponálni, ami a 

legszűkebb szakmai eliten kívül szélesebb hallgatói piac érdeklődésére is számot tarthat. 

Mindez a művészet kritikai intézményrendszerének növekvő pluralizálódásával jár együtt, 

ami a mellérendelés és az opcionalitás kulcsszavai mentén szerveződik újjá.  

 A ’70-es évtized „progresszív” kompozíciói (legalábbis ami a brácsairodalmat illeti) 

az új olasz zene forrásvidékéről származnak. E művek a később „új virtuozitás” néven 

ismertté vált irányzat körébe tartoznak. Az „új virtuozitás” a „régi” virtuozitás olyanfajta 

újjászületésén fáradozott, amely úgy állította (volna) vissza jogaiba a virtuóz játékmódokat és 

a virtuóz személyét, hogy ugyanakkor nem tartott igényt a személyesség és a szubjektivitás 

ama kultuszára, amivel az a 19. században kapcsolódott össze, s ami gyakran még ma is 

terheli. Az „új virtuozitás” művei bár opciókat szinte minden esetben felkínálnak az 

előadónak (Berio pélául szabadon választható „nehezítéseket” helyez el a partitúrában), 

mégsem nyújtanak terepet számára a darabbal szembeni reflexiói kifejtésére. 

 A hangszert valamiféle betörhetetlen fenevadként tételező „új virtuozitás” egyik 

legjelentősebb műve Luciano Berio Sequenzas sorozatának VI., szólóbrácsára komponált 

darabja (1967), amely soha nem látott technikai kihívások elé állítja az előadót. A szinte végig 

fff, akkord-tremolo játszandó műben a virtuozitás nem a haladás tökéletes végrehajtásában áll, 

hanem a változatlan vibrálás, a hangszer és a játékos között keletkező energia-kisülés 

pillanatnyi tökéletességében. Berio a Sequenzas sorozat egyes darabjait Chemins néven, 

kiterjesztett hangszereléssel, kvázi-versenyművek gyanánt továbbkomponálta. A brácsás 

szekvenciákat is felvette az újabb sorozatba (Chemins II). A Chemins jelentősége abban áll, 

hogy az „új virtuozitás” itt a concerto műfaját oly módon hódítja vissza, hogy eközben meg 

sem kísérti a szólista/zenekar dichotómiájának restitúciója. Mert Berio nem komponál a – már 

létező, s gyakorlatilag változatlanul hagyott – szólóanyaghoz zenekari ellen-textúrát, hanem 

egészen egyszerűen kiterjeszti a szólóanyagot: energiáit szabadjára engedi egy bővebb 

kapcsolási körben. Így a két mű között pusztán az intenzió ~ extenzió különbsége áll fenn. 

Olyasfajta minőségdimenzió tárul fel e kettősség által, amelynek semmi köze a hagyományos 

értelemben vett hangszereléshez. A Chemins elsőre puszta „újrahasznosításnak” tűnik, 

valójában egyetlen zenei anyag belső terének mozgásba hozása történik meg benne – az 

identikus és jól lokalizálható, kiemelt hangszer hangzásideája tehát feloldódik egy elektromos 

                                                                                                                                                         
ezért zenéje (németországi emigrációja ellenére) sokkal inkább idegen maradt Nyugaton, mint például 
Takemitsué. Yun 1976-os brácsa-zongora duója és 1988-as brácsaduója (Contemplation) egyaránt részesednek 
az életművet meghatározó kettősségben: globális modernség és regionális hagyomány vitájában.    
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kapcsolási körhöz hasonlatos, lokalizálhatatlan hang-impulzus-áramlásban, amely már az 

elektronikus zene tapasztalatainak fényében kialakult „akuszmatikus”174 hangzáseszményről 

tanúskodik.175

 Más szerzőket nem a virtuozitás, hanem inkább az egyedi hangszín jelentőségének 

újraérvényesítése vezet. Goffredo Petrassi Violasola (1978) című darabja és főleg Bruno 

Maderna „Viola” című alkotása Kurtág, Marbé, Scelsi hatvanas évekbeli lírai munkáival 

rokon. Ez a líraiság bukkan fel az amerikai Morton Feldman The Viola in my Life című négy 

darabból álló ciklusában is (1970-71), amelyben egy mind bővebb hangszerelési kontextusba 

ágyazott brácsaszólóval találkozhatunk. E darabokban a hallhatóság, az appercipiálhatóság 

határhelyzeteit kutató komponista számára éppen a brácsa lesz az a hangszer, amelyen 

keresztül megkísérli elementáris módon visszahódítani a hang dinamikai dimenzióját, a 

crescendók és decrescendók birodalmát. Így aztán a Viola in my Life nem annyira a 

Feldmanra oly jellemző hang-meditáció példája, mint inkább egy újjászülető retorika váratlan 

szülötte.176 A brácsa szerepét – egy jellegzetes, a romantikus költészetből ismerős paralízis-

metaforát használva – maga a komponista úgy jellemzi, mint ami egy madárra emlékeztet, 

ami szárnyalni próbál egy reménytelenül szűk térben.177  

A 70-es évek talán legjelentősebb mélyhegedűdarabja nem a lírai „új zeneiség”, vagy 

az „új virtuozitás” környezetében keletkezett, hanem egy egész életében a korszerű(tlen)ség 

problémájával küzdő művész tollából, s szinte sorsszerűen – akárcsak Bartók esetében – az 

opus ultimum mítoszával súlyosbítva: Dmitrij Sosztakovicsról, és utolsó művéről, az Op. 147-

es brácsa-zongora szonátáról (1975) van szó. A terjedelmes 3 tételes szonáta formailag 

                                                 
174 „Az »akuszmatikus« szituáció olyan, ahol a hallgató nem tudja vizualizálni a hang okát: a fülhallgatón vagy a 
hangszórón keresztül hallgatott zene akuszmatikus hallgatás. Korunk hallgatási szituációinak döntő többsége 
akuszmatikus. Ez a hallgatás csak attól fogva válik általánossá, amikor képessé válunk hangforrások 
elmentésére, vagyis a gramofon feltalálásával.” Vincent Tiffon, A hangfelvételek interpretációja és az 
interpretációk hangfelvételei: mediológiai megközelítés, Moldvay Tamás fordítása, in Pannonhalmi Szemle, 
2006/2, 62. o. 
175 Berio radikálisan virtuóz műve nem áll magányosan az egyidejű európai repertoárban. A Sequenzas 
nyomvonalán halad Vinko Globokar szólóhangszerre írt Limites című 1973-as darabja, Franco Donatoni ALI-ja 
(1977), Ladislav Kupkovič Scherzoja (1978) és Heinz Holliger Trema (1981) című kompozíciója is. Az „új 
virtuozitás” kontextusában kiemelkedik Salvatore Sciarrino Ai limiti della Notte (1979) című darabja, valamint 
Tre notturni brillanti (1974-75) című háromtételes szólóműve. E darabok egyetlen természetes brácsahangot sem 
tartalmaznak, viszont a tremolók és trillák, jeté- és üveghangok szűnni nem akaró sziporkái a kortárs zene 
mégoly intellektuális beállítottságú hallgatóját is olyan állapotra képesek hangolni, amelyre csak a lidérces lehet 
a megfelelő kifejezés. 
176 Persze nem haszontalan itt felidézni a meditáció és a retorika egymásrautaltságának mozzanatát is, amelyet 
már Schleiermacher hermeneutikája hangsúlyozott: „Minden szemlélet a szemléltnek a szemlélőre gyakorolt 
hatásából származik; az előbbinek valamely eredeti és független megnyilvánulásából, amelyet azután az utóbbi 
saját természetének megfelelően észlel, fog össze és ragad meg.” (A vallásról, Gál Zoltán fordítása, Osiris, 2000, 
34. o.) A meditáció tehát kezdettől tartalmazza a retorika mozzanatát, amely megoszthatóvá tesz egy extatikus 
tudást, és fordítva: a retorika olyan kifejezés, amely „a dolog felől” játssza ki igazságigényét.     
177 http://artofthestates.org/cgi-bin/piece.pl?pid=16
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ódivatúan konzervatív darabnak látszik, valójában félelmetes halál-zene, a klasszikus 

formaeszmény összeomlásának tragikus ámde félelmetesen összeszedett elmondása, 

poétikailag az üres húrokra redukált, Beethoven- és Berg-passzusokat már csak foszlányaiban 

idéző „maradvány-művészet”; mégis, végtelenül sűrű zene, olyasfajta csúcspontja a 

repertoárnak, mint amilyen a kezdet, Berlioz Harold-ja volt. És egyben legnyíltabb 

előkészítése is annak, ami majd a század utolsó évtizedeiben váratlannak tűnő módon történik 

meg a brácsával: hogy a tragikusan fölfogott bármi művészete:178 a presque-rien 

(Jankélévitch), valamint a brácsa történetileg terhelt identitása – ami a jelentéktelenség par 

excellence zenei tónusa – egyszeriben közeli rokonokként fedezik fel egymást, 

ekvivalenciaként lepleződnek le egymás számára. A harmadik tételben hallható Mondschein-

szonáta töredékek az idézetszerűség és a véletlen felbukkanás, a megmagyarázhatatlan 

egyezés eldöntetlenségében lebegnek, ugyanúgy mint az utolsó oldal hatalmas C-dúr 

akkordja, amely a tonikai rend – avagy a világ klasszikus rendjének – valószerűtlen érzetét 

kelti. Sosztakovics szonátája egy posztmodern konzervativizmus (vagy inkább: poszt-

konzervativizmus) lehetőségét veti fel: a hagyománnyal való olyan számot vetés lehetőségét, 

amely nem a kritikátlan megőrzés és változatlan folytatás naivitásával lát munkához, hanem a 

modernségnek ama beállítódását, ami mindent az uralás, az elintézés és a meghaladás 

nézőpontjából kezel, a hagyomány felől igazságigénnyel fellépő többlet révén határaira 

emlékezteti. Sosztakovics kései műveiben úgyszólván zenévé inkarnálódik a 

hagyománytörténés mint passió, vagy a történelem mint rothadástörténet tragikus-ironikus 

gondolata. E darabokban ismételhetetlen szépséggel játszódik le a lebomlás folyamata, s a 

rothadás felett érzett csodálat és remegés a mű lezárultával sem múlik el, hanem a csend 

tartósságává válik. Ennek a csendnek a tartósságában szólalhatnak majd meg a Sosztakovics 

utáni szovjet zeneszerzés nagyjai, akik a brácsa kitüntetett szerepét Sosztakovicstól öröklik: 

Gubajdulina, Kancheli, Schnittke, Gyenyiszov, Mansurjan. 

A brácsa mint szólóhangszer emancipálásának minden kísérlete és eredménytelensége 

ellenére (hiszen ne feledjük: a brácsaversenyek nem lettek a koncertélet szereplői, ugyanakkor 

a brácsásviccek mit sem veszítettek népszerűségükből) a repertoár a nyolcvanas-kilencvenes 

évek folyamán nem várt előmenetelt tudhatott a magáénak, s már-már kitüntetett szerepet 

kapott a kortárs zeneszerzés némely zónájában. Pedig az emancipáció eredeti tartalma: a 

hangszer egyenrangúsítása a szólisztikus játék számára időközben – legalábbis az eredeti 

intenciókat figyelembe véve – tárgytalanná vált. Még az olyan szerzők számára is, mint Berio 

                                                 
178 Vö. Thierry De Deuve, Bármi lehet, Házas Nikoletta és Molnár Dávid fordítása, in Változó művészetfogalom, 
szerk. Házas Nikoletta, Kijárat, 2001, 61-93. o. 
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vagy Sciarrino, akiktől Paganini szelleme sohasem állott távol, a virtuozitás hagyományosan 

hierarchikus világképe immáron tiltás alá került.179  

Ha beszélhetünk a brácsával összefüggésben minden tekintetben sikeres 

emancipációról, az egyedül az előadóművészet vonatkozásában jöhet szóba: az utóbbi két 

évtizedben a hangszer játékának vezető művészei mindinkább hölgyek voltak (Kim 

Kashkashian, Tabea Zimmermann, Tanja Schneider, Ruth Kilius, Cathy Basrak).  

A 20. század legvégét jellemezhetjük úgy is: a brácsa emancipációjának igényét egy 

olyan állapot váltotta fel, amelyben egy megnövekedett történeti tudat fényében a kudarcos 

hagyományt (avagy a kudarc hagyományát) hordozó hangszer az európai komolyzene 

válságának szimbolikus figurájává válhatott. A komponisták immáron nem 

elfedni/meghaladni kívánták a hangszer repertoárjának megoldatlanságát, hanem passióját 

hiperbolikusan újrakomponálni. Korábban – közhelyek után kutatva – így jellemeztem a 

hangszert: „valami nem teljes érvényességű, téves mutáció”, „lassúság, ügyetlenség, unalmas 

szólamok”, a „kitöltő-ember”, „csak hogy meglegyen a kvartett”, „az örök szekundáns”. A 

80-as, 90-es évek ama komponistái, akiket a musica paralitica esztétikájának vonatkozásába 

állíthatunk, e közhelyeket mintegy készpénz gyanánt és kiindulásnak vették brácsára írott 

műveik megalkotásakor. A jelentéktelenség poétikáiban – amik másfelől mégsem mondanak 

le a jelentésért vívott küzdelemről – a brácsa a maga súlyosan „terhelt”, „hátrányos helyzetű” 

hagyományával éppúgy adekvát hangszerként tűnhet fel, mint a harmonika (Gubajdulina), az 

üvegtrombita (Kagel), a játék- (Cage) és a gépzongora (Vidovszky), vagy a citera (Bozay). 

Sosztakovics, majd Schnittke, Gubajdulina, Mansurjan, Knajfel, Kurtág, Vidovszky, Ligeti és 

Kancheli műveiben az a bizonyos minőségi ugrás, amelynek kérdését tanulmányunk kezdetén 

vetettük fel, végül is visszavonhatatlanul megtörtént, de nem a hangszer technikai 

emancipációja révén, hanem a zene felfogásának változásai eredményeképpen, ha tetszik: 

sorsszerűen. Mert immáron nem a hangszernek kellett méltóvá válnia a „komoly” 

                                                 
179 A 19. századi virtuozitás továbbélése a jazz és rockzenébe tevődött át. Lásd erről Robert Walser, Heavy metal 
és klasszikus virtuozitás, Sebők Miklós fordítása, in Replika, 2005/augusztus, 49-50. szám, 211-254. o.    
        Egyébiránt a nyolcvanas évek poszt-avantgárd alkotásai közül is jó pár darab tarthat igényt figyelemre. A 
legkiemelkedőbb közülük Iannis Xenakis szólóbrácsára írt Embellie-je (1981). Ez a darab a zeneszerző 
életművének felületes ismerői számára némileg meglepő lehet, ugyanis a sztochasztikus hangfelhők 
feltérképezéseiről ismert komponista ezúttal a szó szoros értelmében is tradicionális művet alkotott, amelyben a 
diatónia és a népzene emlékfoszlányai olyasfajta módon vannak jelen, ahogyan azt majd a következő évtized 
legnagyobb szólóművében, Ligeti szonátájában fogjuk látni. 
    A modernség fenntartott igényének jegyében számos egyéni, különböző irányzatokhoz sorolható életmű 
formálódik a nyolcvanas-kilencvenes évtizedekben is. Egyesek a spektrális zeneszerzés eszményének 
megfelelően veszik számításba a brácsát (Grisey, Murail, Dusapin, von Schweinitz), mások egy denaturalizált 
anti-esztétikus zenekoncepció mentén (Lachenmann, Wildberger, Sciarrino), megint mások a „komplex 
egyszerűség” (Milko Kelemen: Phantasmen, 1985), az „új komplexitás” (Dillon: Siorram, 1992), vagy éppen az 
„Opera aperta” jegyében (Linda Bouchard: Pourtinade, 1983). 
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művészethez, hanem egy művészetfilozófiai komolyságú új zeneszerzés találhatott magára 

benne, s mondhatta ki általa a maga igazságát: egyfajta melankolikus diagnózist. De 

egyszersmind ez az emancipáción túli felfedezés – mint azt már előre jeleztem – bizonyos 

szempontból visszatérést jelent: visszatérést a berliozi kezdetekhez, a hétköznapiság, a bármi 

poétikájához. Csak persze most már a bármiből kibontakozó mindenség reménye nélkül. 

 Nézőpontunkból a ’80-as évek legfontosabb mélyhegedűs műve Alfred Schnittke 

1985-ös Brácsaversenye, az egész 20. századi brácsairodalom egyik legnagyszerűbb, 

legmegrázóbb alkotása. A 3 tételes (lassú-gyors-lassú) versenymű ott folytatja, ahol 

Sosztakovics abbahagyta. Nemcsak tematikailag kapcsolódik az Op. 147-es szonátához 

halálközeliségével, és nemcsak poétikailag annak töredezettségéhez, széteső, groteszken 

ironikus és önironikus, idézetekkel terhelt voltához, hanem – sorsszerű véletlenként – még 

életrajzilag is hasonló pozíciót tölt be a szerző életművében, mint Sosztakovicséban utolsó 

szonátája. Schnittke ugyanis csak néhány nappal első szívinfarktusa előtt fejezte be a 

partitúrát. Ez is magyarázat lehet arra a már-már zavarba ejtően őszinte és személyes 

hangvételre, vallomásos tónusra, ami a mű minden hangjából árad. Ez a versenymű nem igazi 

koncert – a szó hagyományos értelmében –, mert sem nem virtuóz, sem nem játékos. És 

mégis mindegyik (koncert, virtuóz és játékos) egyszerre egy másfajta szinten. „Egyfajta búcsú 

és visszatekintés a halál küszöbéről” – mondta róla a komponista.180 Hozzátehetjük: nem 

egyszerűen visszatekintés, hanem guberálás az emlékekből egységgé össze nem álló világ 

romjain, ahol a zenetörténet lejárt és végsőkig lestrapált idiómái bukkannak fel (a diatóniától, 

walzerektől és szovjet indulóktól, barokk funkciós tonalitáson és a kromaticizmuson át a 

szabad atonalitásig), válnak a mű szövetévé, s lesznek részesei egy olyan nagyszabású bábeli 

építménynek, mint amilyen például Ives Negyedik szimfóniája, a zenei „heteroglosszialitás” 

remekműve.181 Schnittke egészen egyszerűen nem tesz mást, mint még egyszer nekifut egy 

többé már komolyan nem vehető, élettelen műfaj lehetetlen lehetőségének, s a szólista 

monologikus és a zenekarral összefonódó irányítottan dialogikus viszonyait, amit a klasszikus 

modernség concertoja jelentett, még egyszer megpróbálja a vallomásosság és beszédesség 

romantikus narratívumává változtatni, nem hagyva reflektálatlanul sem e vállalkozás eleve 

reménytelen voltát, sem a reménytelenség felett érzett fájdalmat és e fájdalom banalitását is, 

sem a zene beszédességének visszahúzódása után maradt űr betöltetlenségét és 

betölthetetlenségét. A mű záró szakasza annak a poétikai eseménynek a megtestesülése, 

                                                 
180 Lásd. http://www.schnittke.de/index1b.htm
181 Lásd. az előző fejezetet: II. 4.  

 130

http://www.schnittke.de/index1b.htm


amelyet a bénultság poétikájának, egy beszédképtelen-bénult állapot tapasztalhatóvá tételének 

hívhatunk.182

 Hasonló irányba, a zeneművészet történetiségének, mindenkori „múlt jellegének” 

(Hegel) irányába tájékozódnak az évtized más alkotói is. Ez a tájékozódás éppúgy válhat 

rezignált végjátékká és a történelem szeméttelepén való guberálássá egyfelől, mint reményteli 

újrafelfedezéssé és újjáélesztéssé (reneszánsszá) másfelől. Az első esetben a poétika útja 

egyfajta redukció, csontvázzá soványodás, a rezisztens lényeg, illetve az arché kutatása.183 A 

második esetben a poétika reménye az elvesztett arany középszer: a közérthetőség 

visszahívása a zenei köznyelv és retorika rehabilitálása révén. Ez utóbbi esetben joggal 

beszélhetünk neoromantikáról.184 (Persze nagy tévedés lenne e két tendenciát diszkréten 

elkülönült vonulatoknak tekinteni, hiszen egy-egy életművön belül is számos esetben 

felülkerekednek egymáson hangsúlyaik.) 

 A nyolcvanas évek termésének figyelmet érdemlő darabjai a hegedű-brácsa, vagy két 

brácsára írott duók (Sciarrino, Vidovszky, Trajković, Sugár Miklós). Ezeknek a műveknek 

közös tanulsága, hogy a legalapvetőbb reláció, a kettősségre redukált musziké hogyan válik a 

későmodernség balladájává: rejtélyes, ám végtelenül értelmes fragmentumokká, amelyek 

mégsem árulják el teljesen összefüggéseik láthatatlan egységét, hanem elliptikus pályára 

állítják a hallgatót, aki szükségképpen a perspektíva csapdájában marad, jóllehet mindvégig 

fennáll az a sejtése, hogy a perspektivikus kivágatokon túl felsejlik egy lényegi egység, egy 

olyan logosz, amely ha elérhető lenne, nyomban körré változtathatná az ellipszist, amely így 

reménytelenül kettős gyújtópontú marad. Ebben a kontextusban különösen Vidovszky 

művészetét kell kiemelnünk, aki az utóbbi években egy újabb figyelemre méltó, rejtélyesen 

sokértelmű művel – ezúttal kvázi-versenyművel – jelentkezett: az alcímében Morton Feldman 

sorozatára feleselő el – The Death in my Viola No. 2 című kompozícióval, amelynek már címe 

is számos értelmezési lehetőséget sugall. El – mint elégia; el – mint elhallgatás, el – mint 

elmenés (exitus), Death; el – mint egy színműírói utasítás, a színpad elhagyása.  

                                                 
182 lásd még Ronald Weitzman, Schnittke and shadow-sounds, in Seeking the Soul. The music of Alfred Schnittke, 
George Odam comp., Guildhall Research Studies 1, Guildhall School of Music and Drama, 2002, 9-16. o. 
183 Vö. Jean-Luc Nancy, Ami a művészetből megmarad, Házas Nikoletta fordítása, in Változó művészetfogalom, 
21-37. o. 
184 A nyolcvanas évek neoromantikus hulláma – amelynek egyik prototípusa Allan Pettersson 1979-es 
szimfonikus méretű brácsaversenye – számos nagyigényű, ám a hangszer sajátos passiótörténetét gyakran elfojtó 
darabbal járult hozzá a repertoár kiszélesítéséhez. Krzysztof Penderecki és Egyiszon Gyeniszov versenyművei 
mindenképp említést érdemelnek, mint ahogy a fiatalabb német nemzedék tagjai is: a Berghez visszanyúló 
Detlev Müller-Siemens, Volker David Kirchner és Hans-Jürgen von Bose; a Henze tanítványok: Peter Ruzicka 
és Detlev Glanert; valamint a nemzedék neo-mahleriánus vezetője, Wolfgang Rihm (Brácsaverseny, 1979-1983; 
2. Brácsaverseny, 2000-2002).  
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A kilencvenes évek esztétikai értelemben a brácsarepertoár tekintetében sem hoztak 

jelentős fordulatot a nyolcvanas évtizedhez képest. A már ott jelen lévő tendenciák teljesedtek 

ki, alakultak tovább vagy keveredtek össze. Egy ilyen helyzetben talán meglepő, ha mégsem a 

pangás vagy stagnálás beálltáról beszélünk, hanem épp ellenkezőleg gondoljuk: a brácsa 

repertoárja szempontjából a kilencvenes évek – legalábbis mai nézőpontunkból – jelentős és 

nagyszerű művek egész sorát hozta. Olyan művekét, amelyek a legkülönbözőbb műhelyekből 

kerültek ki, s amelyek mára a hangszer emancipációjának témáját pro és kontra tárgytalanná 

tették. Az évtized termésének javára ugyanis az a jellemző, hogy amennyiben a komponisták 

a brácsát mint egy bizonyos hangszert vették tekintetbe, annyiban rezonáltak annak 

hagyománytörténetére is. A hangkeltés eszközeinek legújabb forradalma után (amit a digitális 

technika elterjedése jelentett) a klasszikus hangszerpark (hagyományos, mechanikusan nem 

modifikált) alkalmazása önmagában is sajátos jelentésű poétikai döntéssé vált. Amikor ma a 

komponista az autonómia minden korábbi szintjét meghaladó (a hagyomány és az 

előadóművész teátrális jelenléte által meg nem határozott) „akuszmatikus” hangkeltési 

lehetőségeket nyújtó digitális technika helyett a hagyományos hangszerparkot, vagy 

kifejezetten egy bizonyos hangszert választ, akkor ezzel olyan korlátozásokat vesz magára, 

amit csak a hagyomány ránehezedő súlyával számolva tehet meg jó lelkiismerettel (hogy ezt a 

számvetést sok esetben mégsem végzi el, azt most fedje hallgatás). Röviden szólva: amikor és 

amennyiben „klasszikus” hangszert választ, akkor és annyiban közegellenállást választ 

magának, olyan valamit, amelyben nem könnyű ugyan mozogni, viszont amely maga is tartást 

és irányultságot adhat a mozgásnak.       

 A kilencvenes évek nagy brácsaművei között előkelő helyet tudhatnak magukénak a 

magyar komponisták alkotásai. Kurtág, Ligeti és Eötvös egyaránt fontos művekkel 

gazdagította a hangszer irodalmát. Most röviden vessünk egy-egy pillantást a két utóbbi 

szerző munkáira (Kurtággal külön fejezetben foglalkozunk majd). Ligeti György 1991-1994 

között írott szólószonátája egy hattételes, virtuóz közjátékokkal lazított fájdalmas sirató-

sorozat. Ligeti Bartók méltó örökösének mutatkozik e kárpát-medencei népek siratóit (1. tétel: 

Hora Lungặ - 3. tétel: Facsar 5. tétel: Lamento) nagyon egyszerű, redukált eszközökkel 

megszólaltató művében. De a „méltó örökös” kitétel itt egyáltalán nem puszta követést jelent, 

hanem méltósága éppen abban áll, ahogy megmutatja a népzene irányába megtett bartóki út 

immáron járhatatlan voltát, ám korántsem holmi jobban tudás kritikai nézőpontját 

érvényesítve eme megmutatásban, hanem épp a többé már nem járható út valóságos 

méltóságát megőrizve. Valahogy úgy, ahogyan a „hamisgulyás” őrzi meg, sőt, emeli ki a 

„valódi” valódiságát. Ligeti népies szonátája amolyan művészi „hamisgulyás”. Sem a népzene 
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nem jelenik meg „valódi” idézetként a műben, sem a tonalitás „valódi” tonalitásként: 

mindkettő csak allúzióként létezik. Így a brácsa újra felfedezett elégikus hangja, s ennek 

azonosítása a gyászolás zenei rítusával csak egyfajta pszeudo-identitás marad. S ahogy a „jó” 

hamisgulyás sajátja, hogy az elmaradó hús híján egyéb összetevőket hangsúlyoz, úgy Ligeti 

darabjában is találkozhatunk szélsőségekig vitt megoldásokkal. Ott van mindjárt az első tétel, 

ami az egész brácsairodalom legmegrázóbb és legvalószerűtlenebb oldalainak egyike. Az erős 

szomatikus hatást kiváltó, közel hat perces tétel extremitása abban áll, hogy a maga két 

oktávos terjedelmével (és az üveghangok további tartományával) egyetlen húrra, a C-re van 

komponálva.185

Eötvös Péter 1998-as műve, a Replica, a Milanoi Scala zenekarának felkérésére 

készült, s a nagysikerű opera, a Három Nővér utószavának tekinthető. Eötvös e művében a 

versenymű hagyományos esztétikájával vet számot (ugyanúgy, ahogyan a Három Nővérben 

az opera műfajával), s számvetésének eredménye sok tekintetben operája újdonságaival 

párhuzamos. Amíg ott a hagyományos lineáris vonalvezetésű narrációt és az egyetlen 

kitüntetett perspektívát cserélte fel egy mellérendelésekből építkező alakzatra, addig a 

Replicában a szólista ~ zenekar szembenállás hagyományos felállásainak alternatíváit kutatja. 

Az így előálló konfigurációk egyike az a megfordítás, amely a dekoratív vezetőszólam és a 

kiegészítő zenekari szólam viszonyát cseréli föl.186 Minden ízében Berlioz iniciatívájához 

méltó.187

 A brácsarepertoár passiója a 90-es évek ex-szovjet zeneszerzésében teljesedik be. Giya 

Kancheli és Szofia Gubajdulina műveiben a Sosztakoviccsal megkezdett, majd Schnittkével 

folytatott tendencia mintegy átfordul: a hangszer hangsúlyozott történeti terhe nem 

                                                 
185 A népzenei hatás jelenlétéről és módjáról a kései Ligetinél lásd. Farkas Zoltán, Magyar népzenei hatások 
Ligeti György és Kurtág György zenéjében, in Magyar Zene, 2006/4, 361-374. o.  
186 A szólóhangszer és a zenekar viszonya különféle társas interakciókat vonultat fel: néhányan árnyékként 
követik a szólóhangszert (a zenekari brácsák csoportja); néhányan mintegy megpróbálnak szóba elegyedni 
vele/leereszkedni hozzá (az oboa, az angolkürt), illetve átvenni a szólamát vagy átadni a magukét (kürtök); egy 
alkalommal a teljes zenekar fellázad és elnyomással fenyegeti a szólistát (204. ütem), s végül egy olyan partnere 
is akad (a szárnykürt), aki mértéket tud számára adni, amit a brácsa – kánonszerűen – követni kezd (16. 
próbajel). A relációk és interakciók eme pluralitását fejezi ki az alkotás címe is: Replica = válasz, feleselés, 
visszavágás, replikáció (lemásolás). 
187 Eötvös műve is arra figyelmeztet, a kilencvenes évek zeneszerzésében a legkülönfélébb iskolákból érkező 
alkotók vetik fel egyre-másra a zenei retorika rehabilitálhatóságának kérdését. Ebbe a sorba illeszkedik a skót 
James Dillon 1992-es, álomszerű szólóműve, a Siorram is, amely a brácsarepertoárban korábban nagyon is 
otthonos rapszódia műfaját idézi fel (Martinu, Francaix, Wellesz). Éppen azt a műfajt, amely ugyan a költői 
licenciák számára a leginkább szabad utat enged, ám amelynek – éppen a licenciák miatt – a leginkább 
hagyatkoznia kell valamiféle köznyelv előzetes normativitására 
     A zenei „köznyelv” kétes reményű rehabilitálhatóságának problémája kapcsán említhető még az olasz Luca 
Lombardi, valamint egy idősebb német nemzedék brácsára írott repertoárja: Aribert Reimann, Wilhelm 
Killmayer és Friedrich Cerha munkái, továbbá a dán Poul Ruders versenyműve, vagy az örmény Mansurjan 
számos mélyhegedűs darabot számláló életműve. 
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megoldandó-megoldhatatlan problémaként jelentkezik, hanem a zeneszerző számára az 

egyetlen járható művészi útként.  

Kancheli mélyhegedűre írott műveiben, akárcsak Eötvösnél, újfent a szólista és a 

zenekar viszonya válik érdekessé. 1990-es Vom Winde beweint, Liturgie für groβes Orchester 

und Solo-Viola című hangszeres liturgiájának már alcíme is elgondolkodtató: „zenekarra és 

brácsára”. A szólista válik kísérővé? A zenekar szólistává? Egyikről sincs szó, Kancheli evvel 

a megfogalmazással éppen a szólista-kíséret dichotómiáját kívánja feloldani, s emlékeztetni 

arra, hogy a liturgia olyan esemény, amelyben – a concerto elvével szemben – az egyéni hang 

és a kórus hangja nem riválisai egymásnak. Kancheli darabjaiban az ún. „szólista” dolga 

sokszor percekig nem más, mint egyetlen hang csökönyös, elkeseredett, kitartó, 

megunhatatlan ismételgetése. Éppen a „szólista” effajta jelentéktelensége válik itt a 

megütközés kövévé, kiderül: a brácsás-viccek világa lehet ugyan nagyon szellemes egyesek 

számára, de vajon nincs-e több köze így is a zene mai realitásához, mint a „művészetipar” 

uniformizált és „minőségbiztosított” termékeinek, hibátlan előadásainak, üres virtuozitásának 

és a marketingvilág számára bemutatott gesztusainak?  

Abii ne viderem című 1994-es művének címe e ponton válik szimbolikussá (a 

repertoár egész történetének tanulsága szempontjából is): ’elfordultam, hogy ne lássam’.188 

De vajon el lehet-e fordulni, ha valami folyamatosan hírt ad arról, éppen arról, amitől el 

kívántam fordulni? Az ürességről, a jelentéktelenségről, a válságról, a világ széthullásáról, de 

arról is, hogy éppen ebben a sivatagban tapasztalható meg még egyedül az, ami van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188 Erre a műre a III. 3. fejezetben térünk majd vissza. 
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Harmadik exkurzus: Kontrafaktúra 

 

 

A huszadik századi zenetörténet fenti elmondása joggal vonhatja maga után a 

monomániás narráció vádját. Hiszen – legalábbis látszólag – úgy tesz, mintha nem 

tudna semmi másról, csak a brácsáról. Pedig nagyon is tud, hiszen folyamatosan az 

általános zenetörténet modelljei és jól bejáratott fogalmi hálója segítségével halad 

előre, sőt, magát a kronologikus alapmodellt is mit sem sejtő naivitással veszi át. Így 

aztán nem is lehet más, mint egy monomániás élősködő, ami befészkeli magát a 

zenetudomány és zenetörténet jól felépített óceánjárójába, s potyautasként kísérel meg 

keresztülhajózni a század zenéjének új és újabb vizein.  

Persze az is lehet: amikor nem hajlandó tudni semmi másról, mint a brácsáról, 

akkor evvel (a monomániás) döntésével talán nem is tesz többet annál, mint hogy 

abszolutizálja a tudomány mindenkori szigorúságának (tehát tudományosságának) 

normatíváját, pontosabban e normatíva egyik mozzanatát: a tudományos figyelem 

oszthatatlanságát. A heideggeri tudománydefiníció éppen az volt: a tudományos 

figyelem attól szigorú, hogy kizárólag „erről és erről akar tudni, és semmi másról”.189 

Ha innen nézzük: az univerzális modellekre kacsingató monomániás narráció legfőbb 

hibája éppen az, hogy nem eléggé monomániás, hogy nem bír egyfolytában csak és 

kizárólag a tárgyára figyelni, hogy megosztja figyelmét, sőt figyelmének 

hierarchiájában talán sokkal inkább a tematizálatlan oldal, a láthatatlanul is 

domináns dialóguspartner kap királyi pozíciót, nem pedig kitűzött témája, maga a 

fenomén.     

Ám nemcsak a zenetörténet általános eszméje tartja sakkban, hanem – 

minthogy elhatározottan propedeutikus és apologikus késztetések hajtják – kritikai 

megfontolások érvényesítésének igénye is. Hogy lehet az, hogy egy repertoárkutatás az 

adott hangszer értékdimenzióinak problémahálójába keveredhet, holott a tudományos 

vizsgálatnak az értékmentes figyelemre kellene felesküdnie? A válasz – a brácsa 

esetében legalábbis – az érzékelés komparatív fakultásában keresendő. Hiszen 

„családos” instrumentumról van szó, amit önkéntelenül is összehasonlítói 

kontextusban veszünk tekintetbe. A brácsát például feltétlenül a hegedűhöz, a 

                                                 
189 Martin Heidegger, Mi a metafizika? [1929], Vajda Mihály fordítása, in uő., Útjelzők, szerk. Pongrácz Tibor, 
Osiris, 2003, 105-121. o. 
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csellóhoz és a bőgőhöz mérjük, még véletlenül sem a zongorához vagy az üstdobhoz. 

De mire is akar kifutni ez a komparatisztika? Miféle rejtett sémák vezetik és állítják 

már előzetesen pályára a kibontakozó narratívát, s a narratíva miféle értékelésen 

fáradozik, miféle archetipikus főhőst készül kreálni? És mindeközben vajon mennyiben 

van tisztában „minden értékek átértékelésével”, a történetmondás történetiségének 

hatalmával? 

A tárgyi és metodológiai kontextualitás erőterei mellett éppúgy a monomániás 

tudományosság ellenében hat a narratíva kezdőpontjának megalapozhatatlansága. A 

kezdet fogalma – amely alkalmasint egy repertoár kezdete kapcsán merült fel – mindig 

is a gondolkodás legnagyobb kihívásai közé tartozott. Hiszen elgondolhatunk-e olyan 

kezdetet, amelynek ne lenne valamilyen előttje, valamilyen előzménye? A történeti-

filológiai kutatás sohasem áshat elég mélyre, előrehaladásával csak a kezdet 

perspektívái tágulnak ki, semmi sem szűkül össze, semmi sem válik jobban 

megfoghatóvá. A kezdet csak valamely végpontról válik/válna beláthatóvá, csak 

valaminek az elmúltával ragadhatjuk meg annak kezdetét, ám kérdéses, hogy mit is 

jelent itt az elmúlás, befejezettség, kérdés, hogy vonatkozásban állhatunk-e egyáltalán 

olyasmivel, amit végnek lehet nevezni. Nem úgy áll-e inkább a helyzet, hogy a véggel 

kapcsolatban csak valamiféle „elővételezésről” beszélhetünk, amint azt Gadamer 

teszi: „A vég elővételezése feltétele a kezdet konkrét értelmének […] A céltól függ, 

honnan mutatkozik valami kezdetként, és milyen irányt vesz.”190  

A brácsa repertoártörténetét elmondó vizsgálódás épp amiatt keveredik 

apóriába, mert sem a vég tiszta fogalmával nem rendelkezik (hiszen semmiképp sem 

érzékeli úgy, hogy a repertoártörténeten túlról beszélne), sem pedig arról nem 

mondhat le – amennyiben narratíva kíván lenni –, hogy valami olyasféle folyamatról 

számoljon be, amely egy kezdetet kapcsol össze egy vele vonatkozásban álló céllal. Ha 

a kutatás belebonyolódik az apóriába, ha már a kezdet kezdetén meghátrál, 

lehetetlennek ítélve a feladatot: akkor a legjobb esetben is csak olyasfajta tudást fog 

szolgálni, amelyet semmiképp sem nevezhetünk tudományosnak, legfeljebb 

filozófiainak: egy probléma megoldása helyett csak a probléma rangját teheti 

érzékelhetővé. A másik esetben a kutatás nem vesz (mert nem vehet) tudomást az 

apóriáról, ehelyett egy (fejlődés/hanyatlás)folyamatot mesél el, amelynek hitelessége 

azon áll, hogy a kezdet és a végpont összeillesztése, az empirikus adatoknak az alapul 

                                                 
190 Hans-Georg Gadamer, A filozófia kezdete, Hegyessy Mária fordítása, Osiris, 2000, 187-188. o. 
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szolgáló keretbe való belehelyezése a vonatkozások lehető legszélesebb mezején 

teljesüljön, s hogy eme vonatkozásteljesség a lehetséges konkurrens magyarázatokkal 

szemben kijátszhassa a maga előnyeit. Az ilyen típusú eljárás mindig a tudomány 

eredményei közé kíván beilleszkedni: a ráhagyatkozás és a hozzájárulás értelmében 

egyaránt.  

Figyelembe véve az előttünk fekvő témát és meggondolva az itt jelzett két utat, 

a kutatás létjogosultsága bizonytalannak, kimenetele pedig meglehetősen kétesnek 

tűnhet. Hiszen egy hangszer repertoárjának kutatása csak a nevetségesség árán 

nevezhető filozófiai feladatnak. Ugyanakkor ez a vizsgálódás a zenetudomány-

zenetörténet stúdiumainak aktuális kérdésfelvetései közé sem illik bele magától 

értetődő módon. Pedig a történet megígért kifutása és magyarázó funkciója nagyon is 

zenetörténeti-zeneesztétikai problémát érint: egy kortárs művészeti jelenség 

megvilágíthatóságát. Ez lenne hát az a végcél, amelynek vonatkozásában fel lehetett 

mutatni a kezdetet (Berliozt és Lisztet), de olyan végcél is ugyanakkor, amely maga is 

homályos, tehát magyarázatot igényel, ami úgy halad végig egy történeti narratíván, 

hogy közben nem felejtheti el: a végén kezdte el a történetet. S ennyiben az is igaz: 

semmilyen értelemben sem zenetörténetet mond el, hanem a jelen fikcióját, amit a múlt 

esetlegesen felhalmozott leleteire épít fel.        

A brácsa emancipálódását, magának az emancipálásnak a lehetőségét a 

modern zeneszerzés elégikus tendenciáival, valamint a semmisség és a bármi 

motívumaival hoztuk összefüggésbe. Ám a művészet(történet) hegeli koncepciója felől 

mindezt úgy is magyarázhatnánk, hogy a szellem a maga legmagasabb formáját 

immáron nem a modern művészetben találja meg, hanem a filozófiában, s a „művészet 

végének” beköszöntével (amit Hegel korántsem azonosít a művészet empirikus 

eltűnésével, sőt inkább az eljövendő expanzióra számít) növekvő szabadság nyílik a 

művészet előtt arra, hogy újabb és újabb terrénumként mindazt meghódítsa a maga 

számára, ami az emberi bensőséggel csak vonatkozásba kerülhet. A szép és a fenséges 

metafizikai súlya alól mindinkább felszabadult művészet Hegel által előre látott 

sokirányú expanziója (ami a maga legplasztikusabb megfogalmazását a karakteres 

fogalmában nyerte el) a modern művészet lényegi emancipatorikus vonásaira utal, s 

egy olyan emancipációs történetet vetít előre, amelynek végén (a mai nézőpontból) 

olyan jelenségek állnak, mint például a performansz, amely magát az egyedi eseményt 

emancipálja a művészet birodalmában (vagyis inkább: a művészet és a filozófia közös 
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részhalmazában). Innen nézve a brácsa emancipálódásáról szóló beszéd semmi 

jelentőségteljeset nem foglal magában, csak kanállal meregeti a tengert.  

Ha viszont figyelmünket újra a berliozi kezdetre irányítjuk: az akárki (az 

„everyman”) megtestesítőjeként értett brácsára, akkor a kérdés és a tét talán még 

visszanyerhető, valahogy ilyenképpen: abban a korszakban, amelyben a művészetről 

mindinkább az „anything goes” hiedelme terjed el, előnybe kerül-e bármi mással 

szemben az az akármi, ami már mindig is bármi volt, mielőtt bármi más bármi lett 

volna? 
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III. MUSICA PARALITICA (DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA) 

 

 

 

 

 

 

 

„…nemcsak a szent mint az istenséghez vezető nyom marad rejtve,  

hanem még a szenthez vezető nyom is, az egészséges is kioltottnak tűnik.” 

(Martin Heidegger) 

 

 

 

„A diagnózisnak már nincs meg az objektív jelentése… 

 A tudósok gyakorlatilag már nem adnak diagnózist a tárgyukról,  

mert megragadhatatlan.”  

(Jean Baudrillard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



III. 1.  Abszolút zene és musica paralitica  

 

 

 

A jelenkori zenei hermeneutika horizontjának meghatározó zenefilozófusa, a 

komolyzene „természetes befogadását” a hatástörténeti tudat átvilágításába állító Carl 

Dahlhaus egész munkásságában – amelynek döntő elemei a hetvenes években írott műveiben 

bontakoztak ki – fáradhatatlanul amellett érvelt és azt a belátást járta körül újra és újra, hogy a 

18. század utolsó néhány évtizede kulcsfontosságú és megkerülhetetlen időszak minden újabb 

zenefilozófia számára.1 Ekkor merültek fel ugyanis azok az igények, amelyek a zenefilozófia 

központi motívumának: zene és szó, avagy logosz és musziké viszonyának radikális 

újratárgyalását sürgették. Mindez egyúttal a 19. században kibontakozó zeneesztétika mint 

önálló tudományterület fundálását is jelentette, s nem túlzás azt állítani, hogy az ekkor 

felmerülő kérdések egyként bizonyultak kiindulási pontnak a 20. századi zene esztétikai-

filozófiai diskurzusai, valamint a pre-modern és a barokk legújabbkori stúdiumai számára.2  

Zene és nyelv viszonyának 18. század végi újratárgyalása azért válhatott korszakos 

jelentőségűvé, mert a szóban forgó relációban olyan törés következett be, amely megnyitott 

egy tudomány- és tudásterületet, ami a törés áthidalására és kommunikatív betöltésére 

hivatott: a modern, nem-normatív hermeneutika és a kritika különböző formáit.3 A növekvő 

presztízsű instrumentális zene (C. Ph. E. Bach, a két Stamitz és Haydn életműve) 

mindenképpen döntő befolyást gyakorolt a zenefilozófia újraalapozásának szükségessé 

tételére, ám önmagában nem lett volna elégséges. A hangszeres zene elméletei számos 

„külső”, heteronóm motívummal kiegészülve termelhették csak ki az „abszolút zene” 

filozófiáját. Egyfelől a korai romantika nyelvfilozófiai válságdiagnózisa (a 

„kimondhatatlanság-toposz”),4 továbbá a schleiermacheri érzés-teológia és az ebből kinövő 

                                                 
1 Ez a belátás vezérli már korai zeneesztétikai művét az 1967-es Musikästhetik-et is.  
2 Vö. Dahlhaus – Eggebrecht, Mi a zene?, Nádori Lídia fordítása, Osiris, 2004, 80-87. o. 
3 Vö. Mary Sue Morrow kutatásaival, aki szerint egy teljességgel gyakorlatias kritikai praxis, a 18. század 
második felének német zenekultúrájában felvirágzó értékelési gyakorlat, a műkedvelő muzsikálás számára 
készült kottakiadványok köré szerveződő kritikai diskurzus járult hozzá döntő módon, hogy a szöveg nélküli 
hangszeres zene a századfordulóra páratlan esztétikai karrier befutása elé nézhessen. Carl Dahlhaus mindenesetre 
megszorításokkal élne egy ilyen elképzeléssel szemben, figyelmeztetve, hogy „az abszolút zene eszméje” 
korántsem tekinthető egy progresszív értelmiségi kör közvetlen hatósugaránál messzebb sugárzó értelmezési 
gyakorlatnak a 19. század utolsó harmadáig. (Morrow, German Music Criticism in the Late Eighteenth Century, 
Cambridge University Press, 1997, kül. 4-18. o.; 151-157. o.; magyarul az első fejezet olvasható: „Sonate, que 
me veux tu?”, Sallay Zoltán fordítása, in Replika, 49-50, 2005, 195-209. o.) 
4 Vö. Andrew Bowie, Music and the rise of aesthetics, in The Cambridge History of Nineteenth-Century Music, 
edited by Jim Samson, Cambridge University Press, 2001, 29-54. o.; Scott Burnham: How Music Matters, in 
Rethinking Music, eds. Nicholas Cook & Mark Everist, Oxford University Press, 1999, 193. skk. 
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művészetvallás,5 másfelől pedig az önnön legitimációját és definícióját kereső, a szakrális és 

világi reprezentáció, valamint a költészet felügyelete és támasza alól kikerült önálló zenei 

praxis szempontjai azok, amelyek fatális módon kapcsolódnak össze az „abszolút zene” 

fogalmi kidolgozóinak körében.6 Az „abszolút zene eszméje” – ami a fenti motívumok 

kölcsönhatásaiban formálódik – a zene (mint zenemű) organikus, önmagából kibomló, 

autonóm és autoreferens mivoltát állítva, annak reduktív és esszencialista definícióját kínálja, 

egyúttal a „művészetek rendszerében” (Kristeller) is pozíciót kíván találni a nyelvi-fogalmi 

gondolkodás ellenpólusának tekintett zene mint értelem- és léttöbblettel terhes művészeti ág 

számára.7  

Az abszolút zene esztétikai paradigmája felől nézve nem csak az a nyelviséget mélyen 

magába engedő, zene és nyelv szimbiotikus viszonyából kiinduló posztmodern zeneszerzés 

látszik szükségképpen paralitikusnak, amelyet e munkában tárgyalunk, hanem már a 

programzene 19. századi esztétikája is.8 Az emancipált hangszeres zene metafizikájának 

álláspontjáról tekintve a nyelvi meghatározottság, vagy kölcsönviszony lényegében egy 

protézisről árulkodik – ahol pedig protézisre van szükség, ott károsodásnak is lennie kell. 

Csakhogy, amíg az „újnémet” programzene és a schönbergi nyomvonalat követő Új Zene 

vonatkozásában még volt olyan esztétikai tudat, amely kisebb-nagyobb erőfeszítések árán 

„tiszta”, autonóm zeneként tudta igazolni ezeket a teljesítményeket, addig a posztmodern 

zeneszerés mindinkább az újkori művészet mozgásterét kijelölő pólusok ellenkező oldalához, 

a heteronómia pólusához közeledik,9 s lényegében készséggel ellenjegyzi a paralízis vádját: 

azt, hogy a nyelvi elem ennek (és talán nem csak ennek) a zenének még akkor is konstitutív 

tényezője, amikor a vokalitás nem kap benne szerepet.  

                                                 
5 Vö. Wilhelm Seidel, Absolute Musik und Kunstreligion um 1800, in Musik und Religion, Helga de La Motte-
Haber (hrsg.), Laaber, 2003, 129-154. o. 
6 Johann Gottfried Herder, Friedrich Schlegel, E. T. A. Hoffmann, Ludwig Tieck és Wilhelm Heinrich 
Wackenroder, valamint Eduard Hanslick, Arthur Schopenhauer és Richard Wagner munkásságának 
zenefilozófiai hozzájárulását részletesen tárgyalja Dahlhaus. (Az abszolút zene eszméje, Zoltai Dénes fordítása, 
Typotex, 2004.) 
7 Ian Biddle az autonóm zeneművészet filozófiai hátterét a Dahlhaus által nem tárgyalt F. Schelling 
munkásságának metszetében mutatja be, áthelyezve néhány hangsúlyt: F. W. J. Schelling’s Philosophie der 
Kunst: an emergent semiology of music, in Music theory in the age of Romanticism, ed. Ian Bent, Cambridge 
University Press, 1996, 25-36. o.; Peter Kivy pedig kifejezetten azt vizsgálja, ahogyan az autonóm zenének a 
művészetek rendszerébe történő maradéktalan beillesztése újra és újra csorbát szenved, s ahogyan ellenállása 
révén az egész rendszernek dinamizáló elemévé válik: Philosophies of Arts. An Essay in Differences, Cambridge 
University Press, 1997, kül. 1-29. o.   
8 Az ilyen értelmű vádak nem is hiányoznak a korszak vitáiból. Vö. még Carl Dahlhaus, Thesen über 
Programmusik, in uő., Klassische und romantische Musikästhetik, Laaber, 1988, 365-385. o.  
     A poszt-szeriális zene és a programzene párhuzamos problematikáját egy helyütt Dahlhaus explicite össze is 
kapcsolja: On the decline of the work concept, in uő: Schoenberg and the New Music, transl. by Derrick Puffett 
and Alfred Clayton, Cambridge University Press, 1987, 232-233. o. 
9 Vö. Radnóti Sándor, Az esztétikai redukció (Riegl és a következmények), in uő., „Tisztelt közönség, kulcsot te 
találj…”, Gondolat, 1990, 61. skk. 

 142



Mindez különösen éles hangsúlyt kap a még az ötvenes-hatvanas években is 

meghatározó immanens és autoreferens hang-logikai progresszió mítoszának fényében, amit a 

neoavantgárd a 19. századtól örökölt.10 A hatás- és banalitásiszony motívumaitól hajtott, a 

mű-immanencia és az organicitás utópiáját hajszoló európai avantgárddal szemben az opus 

posth. rezignált, heteronóm, inorganikus esztétikája sokkal mélyebben teszi kérdésessé a zene 

mineműségét, mint azt bárminemű avantgárd tehette. Gianni Vattimo egy 1980-as 

gondolatmenetéhez kapcsolódva itt úgy is fogalmazhatnánk, hogy amíg az avantgárd a 

modern művészetet övező háromféle „halál-instancia” (az utópia, az elhallgatás/megvonás, és 

a giccs) közül többnyire csak az egyikre (az utópiára, esetleg a hallgatásra) rezonált, addig a 

musica paralitica esztétikuma egy olyan játékmezőben képződik, amely – különböző 

hangsúlyokkal – mind a hárommal vonatkozásban áll.11

A szóban forgó paralízis azonban nemcsak a protézis felmutatása révén látható be, s 

korántsem csupán a visszatérő heteronómia folytán bekövetkezett balesetnek tekinthető, 

hanem úgy is, mint ami a 19. századi zenefilozófia ellentmondásos erőinek következménye. 

Az abszolút zene eszméje – bár a „zenei logika” kritikai elméletei igyekeznek ezt 

elpalástolni12– kezdettől a totalitás fokozhatatlanságának terhétől szenved,13 s ami a zenét a 

művészetek kiváltságosává tette (különösen Schopenhauernél), az egyúttal – az abszolút zene 

eszméjére való tekintettel kanonizált hagyomány fenntartásának/fenntarthatatlanságának 19-

20. századi történetében – önnön paralízisét is előre vetíti. Mert a zeneszerzői praxis számára 

a zenemű abszolút autonómiájának deklarációja nemcsak a hegeli értelemben vett radikálisan 

individuális, művészeten túli művészet menleveleként szolgált, hanem egyúttal egy mindmáig 

ki nem hevert sokkhatással is járt, s a történetileg felfogott alkotás vonatkozásában aporetikus 

helyzetet teremtett. Egy olyan korszak számára ugyanis, amelyben a művészet csakis 

történetileg és a töredék formájában létezhet,14 az abszolút zene eszméjében meghúzódó 

                                                 
10 Vö. Hans Belting, A művészettörténet vége, Teller Katalin fordítása, Atlantisz, 2006, 275-276. o. 
11 Vö. Vattimo, A művészet halála vagy alkonya [1980], Király Erzsébet fordítása, in Az esztétika vége – vagy se 
vége, se hossza?, szerk. Bacsó Béla, Ikon, 1995, 13-26. o. 
12 A „zenei logika” gondolatát – párhuzamosan azzal, hogy Friedrich Schlegel a filozófiai meditációhoz 
hasonlítja az önálló hangszeres zenét – először Forkel használja emfatikus értelemben, mint a zene 
művészetének definitív specifikumát, s ezt a gondolatot örökli majd a modern zenetudomány is, olyanok 
munkáinak közvetítésével, mint például a 19-20. század fordulóján működő Hugo Riemann vagy Jules 
Combarieu. (Johann Nikolaus Forkel, Allgemeine Geschichte der Musik, 2 köt., Leipzig, 1788 és 1801, magyarul 
részletek: Általános zenetörténet, Csobó Péter fordítása, in Zene és szó, szerk. Csobó Péter, Bessenyei György 
Könyvkiadó, 2004, 13-20. o.; Vö. még Carl Dahlhaus, Zenei logika és nyelvszerűség, in uő., Az abszolút zene 
eszméje, 111-124. o.)   
13 Még akkor is, ha a totalitás mozzanata csak Wagner teóriáiban és August Halm Bruckner-értelmezésében 
explikálódik majd (vö. Dahlhaus, i.m., 125-134. o.) 
14 „Az antikvitás számos műve fragmentummá vált. A modernek számos műve már keletkezésekor az.” – jelenti 
be egy korszak jellegét Friedrich Schlegel a 24. Atheneum-töredékben. E gondolatot Manfred Frank azzal a régi 
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időtlen totalitás paradoxonhoz vezet.15 Az időbeli töredékesség és az időtlen totalitás 

kontrasztját a hegeliánus teóriák talán még képesek voltak feloldani a szintézis 

dinamikájában, ma inkább a megtört totalitás állapotát ismerjük fel benne, amit a paralízis, a 

diszfunkcionalitás és a diffúzió különféle módozataiként írhatunk le.16 Ha az abszolút zene 

eszméje a zene autonóm szervezetének egész-ségét és jósorsát kívánta garantálni, akkor a 

musica paralitica gondolata ennek a szervezetnek a törékenységére figyelmeztet, arra, hogy az 

esszencializmust mindig önmaga túlburjánzása fenyegeti, és az, hogy felemészti önnön 

szervezetét. A paralízis tehát – amely passivumként korlátozza az autonómia érvényre jutását, 

s a műalkotás heteronómiáját tanúsítja – korántsem valamiféle művészetelméleti program, 

hanem a zeneművészetnek egy állapota, s a musica paralitica teóriája ezt az állapotot 

igyekszik megragadni a diagnózis, a pathogenezis, avagy az etiológia interpretatív 

eszközeivel.17  

A paralízis mozzanata – a verbalizálható jelentés kiküszöbölésének doktrínáján túl – 

csírájában már benne foglaltatik az abszolút zene eszméjének paradigmájában: mégpedig a 

zeneáhítat és a zenetörténet, a jouissance és a Bildung (a szubjektum megképződése), az 

esztétikai és a történeti princípium kibékíthetetlen igényeiben. A kibékíthetetlenség 

mindenekelőtt az átfordulás, avagy átcsapás mozzanatában mutatkozik meg, ami egyként 

tetten érhető az alkotás és a befogadás vonatkozásában. Carl Dahlhaus meggyőzően mutatta 

ki, hogy az abszolút zene eszméjének létrejötte már maga is egyfajta átcsapás volt:18 abból az 

esztétikai ítéletből, amely az instrumentális zenét még valamiféle nem kellemetlen, ámde a 

humanitás eszméjére nézvést haszontalan játéknak tekintette (Kant), a 18. század végére 

szinte villámcsapásszerűen a „költői” és „filozofikus” hangszeres zene metafizikája lépett elő, 

amely a szimfónia befogadásának adekvát módját az öncélú kontemplációban (E. T. A. 

Hoffmann, F. Schlegel) és még inkább a nyelvi közvetítéstől meg nem zavart áhítatban 

                                                                                                                                                         
hermeneutikai belátással egészít ki, hogy „a töredék ahhoz, hogy töredékként lehessen töredék, egy egészre kell 
kimondatlanul vonatkozzon.” (Manfred Frank, A stílus filozófiája, Weiss János fordítása, Osiris, 2001, 254. skk.) 
15 Ezt Hegel is felismeri, midőn a zene fokozódó tulajdonképpeniségét (a szimfónia esztétikáját) a szellemi 
jelentőség elpárolgásának párhuzamos tendenciájával kapcsolja össze. (Vö. Carl Dahlhaus, Hegel und die Musik 
seiner Zeit, in uő., Klassische und romantische Musikästhetik, 230-247. o.) 
16 Mindezt Raymond Monelle számos 19. századi zenemű textusán bemutatja, megvilágítva azoknak 
ellentmondásos időstruktúráját, ami a nagy dallamegységek mozdulatlan „lírai idejének” és az átvezető, illetve 
fejlesztő részek mozgalmas „drámai idejének” mind kibékíthetetlenebb heteronómiájában érhető tetten. 
(Monelle, The Sense of Music, Princeton University Press, 2000, 81-146. o.)   
17 Ezt az állapotot Dahlhaus egy a hatvanas évek zenéjével foglalkozó 1972-es írásában a „zenei értelem 
krízisének” diagnózisa mentén igyekezett megragadni. (Über Sinn und Sinnlosigkeit in der Musik, in Die Musik 
der sechziger Jahre, hrsg. Rudolph Stefan, Schott, Mainz, 1972, 90-99. o.; magyarul: lásd a bibliográfiában)  
18 És ezt az a körülmény sem cáfolja, amit alapkutatásaival Morrow tett hozzáférhetővé: ti. a romantikus 
zenefilozófia számára a fogalmi szótárat megteremtő, 1760-1798 közötti pragmatikus kottakritikai praxis. (Vö. 
Morrow, i.m.; Dahlhaus, Az abszolút zene eszméje, 7-23. o.) 
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fedezte fel (Wackenroder).19 Az áhítat azonban inkább kultikus, mint kulturális tett, s ez 

lényeges konzekvenciákkal jár. A kultikus cselekvés számára ugyanis csak akkor tűnik 

szükségesnek a cselekvés formáit vagy tárgyait folyton megújítani/megváltoztatni, ha ez a 

cselekvés valamiképpen pótcselekvésnek bizonyul.20 Amíg a kontempláció számára a Sok és 

a Változó magától értetődő adottság, addig az áhítat lényegében az Egyre vonatkozik.21 A 

kérdésre, hogy miképpen viszonyul az absztrakt-vallásos zeneáhítat a kompozíciók konkrét 

sokaságához, Wackenroder dialektikus válasszal szolgál: „Mindig is úgy éreztem, hogy az a 

fajta zene, amelyet éppen hallgatok, a legelső és a legjobb a maga nemében, s feledteti velem 

az összes többit.”22 Tehát bizonyos alapvető feltételek teljesülése mellett (a kitétel: „az a fajta 

zene” bizonyos specifikációra utal) bármelyik zenemű elérheti a kitüntetett egyetlen rangját, 

mert ez utóbbi az áhítattá lényegülő szemléletben keletkezik, amely mindig csak az „egyre” 

irányul („s feledteti az összes többit”).  

Az áhítat zeneesztétikájában kicsírázó paradoxon kezdetben nem jutott felszínre, s az 

újfajta érzékenység harmonikusan kapcsolódhatott össze a „klasszikus” fogalmával, valamint 

a kialakuló történeti tudat közreműködésével megalapozott repertoárral, amely műfajonként 

(avagy „fajtánként”) határozta meg azokat az örök mintának tekintett életműveket (a misében 

Palestrina, az oratóriumban Händel, a drámában Gluck munkáit), amelyeknél az esztétikai 

nevelődés útját járó individuum áhítattal elidőzni köteles. Hogy ez a 18. századi kánon később 

lényegében a Beethoven-életműre (sőt egy-egy kitüntetett Beethoven-szimfóniára) szűkült, az 

keveset változtat a dolgon,23 s főként azon a kérdésen, hogy a klasszikusokra való tekintettel 

alkotó utókor művészete elkerülheti-e azt a sorsot, hogy a klasszikusokhoz írott lábjegyzet 

legyen.24

Ám engedve az átfordulás mozgásának – ami valaha a zenét a nyelviség 

alternatívájává tette és sajátos filozófiai rangra emelte – mindez éppen fordítva is 

elgondolható. Mert ahogyan a 18. században, ugyanígy a következő évszázadokban sem állt 

kontroll alatt ez az átfordító mozgás, és semmiképp sem állíthatjuk, hogy az abszolút 

művészet eszméje valaha is maradéktalan teoretikus felügyeletet gyakorolt volna a zene 

                                                 
19 Dahlhaus, i.m., 85-94. o. (Az esztétikai kontempláció mint áhítat) 
20 Vö. Hannes Böhringer, Szinte semmi. Életművészet és más művészetek, vál. és ford. Tillmann J. A., Balassi 
Kiadó – BAE Tartóshullám, 2006, 32. o. 
21 Az Egyetlen mű eszméje és a fragmentalitás tapasztalatának kölcsönviszonyát Manfred Frank Novalis 
példáján teszi hangsúlyossá: „Novalis mindig egy főművön dolgozott, és csak fragmentumokat hozott létre.” 
(Frank, i.m., 257. o.)  
22 Wackenroder, Werke und Briefe, L. Schneider, Heidelberg, 1967, 211. o. (Idézi Dahlhaus, i.m., 89. o.) 
23 Beethoven egyszerre lehetett a zene poétikus-„formalista” (Ötödik szimfónia), karakterizáló (Harmadik 
szimfónia) és programmatikus (Kilencedik szimfónia) áhítatkultuszának tárgya. (Dahlhaus, i.m., 18-19. o.) 
24 Vö. Susan Sontag, A csönd esztétikája (1967), Várady Szabolcs fordítása, in uő., A pusztulás képei, Európa 
Könyvkiadó, 1972, 19. o. 
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praxisa fölött. Világos ez már abból a mozzanatból is, ahogy az ideális totalitás – amely nem 

válhat még totálisabbá, ámde idolummá kövülhet – a megújuló értelmezésekben átmenet 

nélkül „szinte-semmi”-nek bizonyul.25 Az abszolút zene eszméje azért tette az autonóm 

zeneművet oly kiszolgáltatottá „az értelmezés megújulásaival” és a hermeneutikai 

átcsapásokkal szemben, mert az áhítat praxisában felfüggesztett minden kontextust a mű 

körül, nem számolva annak ellenállhatatlan visszatérésével (ami mindig bekövetkezett, 

mihelyst a kultusztárgy visszaíródott a kultúra textusába). 

Az áhítat kultuszának és a múltbéli klasszikus példák abszolutizált időtlenségének 

ellensúlyaként megjelenő történeti tudat az abszolút zene eszméjét szintén belülről 

veszélyezteti, mert általa a poétikai emancipáció programját követő (azaz: a heteronóm 

kontextust mindinkább kioltó), ám növekvő historikus érzékenységgel bíró 19. század 

szemében minden teljesítmény, még a legpéldaszerűbb is, utóbb újra és újra (és mindig 

máshogyan) történetileg (re)kontextualiozálódik; és ahogyan a zenetörténet elve az alkotás 

immanens mozzantává válik, úgy lesz minden egyedi műből a rákövetkező prelúdiuma. Ez a 

jövőorientáltság azonban mégsem elég erős ahhoz, hogy a klasszikusról mint 

vonatkozáspontról – annak minden múlt-jellege ellenére – tökéletesen lemondhasson, s a pre-

modernhez hasonlatosan ignorálni és felejteni legyen képes. A történeti tudat azzal hozza 

paralitikus helyzetbe a zeneművészetet, hogy a késeiség pecsétjét üti rá, miközben az 

autonóm zenemű számára továbbra is egy lényegileg időtlen ontológiai státuszt biztosít. A 

prelúdium innovatív-történeti poétikáját (amely az utopikus avantgárd számára még az 

abszolút művészet megszüntetve megőrzött lehetőségét jelentette) a musica paralitica 

nézőpontjából a posztlúdium hermeneutikája váltja fel, amelyben a hangsúlyozott 

intertextualitás a mű konstitutív eleme, s amelyben a felejteni-nem-tudás relativizál minden 

innovációt.  

 

*** 

 

A musica paralitica gondolata szűkebb értelemben az 1970-es években, kiváltképp 

Kelet-Európában feltűnő zene-poétikákra utal, azokra a zeneszerzői teljesítményekre, 

amelyek az abszolút zene hagyományát mint bénult, eltorzult, banalizálódott örökséget veszik 

tekintetbe, anélkül, hogy e megtört hagyományt egyúttal túl kívánnák, túl tudnák lépni. 

                                                 
25 Ékes példa erre Wagner önértelmezésének átcsapásai a zene-autonóm és -heteronóm pólusok között. (Vö. 
Dahlhaus, i.m., 25-47. o.; továbbá Hannes Böhringer, Szinte semmi, 30-36. o.; és 114. o.) 
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Ahogyan az ukrán komponista, Valentyin Szilvesztrov fogalmazta meg e poétikai állapot 

paradox Kunstwollenjét: „eltávolodni a zenétől… anélkül, hogy magunk mögött hagynánk.”26  

Ezek az életművek gyakran a rom esztétikumát teszik a magukévá, amely a 

tökéletesen sohasem aktualizálható maradvány (illetve „objet ambigu”) talányának 

hermeneutikai körét nyitja fel. A felejteni-nem-tudás itt az amnéziával kapcsolódik össze, s 

önmagát a lamentációban és a trenódiában artikulálja. A klasszikus, autonóm zenemű fogalma 

az, amelynek lamentóját a musica paralitica sírja el. 

Ama zeneszerzési fordulat szempontjából, amely jó ideig csak a cenzúrák által 

behatárolt privát-miliőkben találhatott otthonra, a kilencvenes évek merőben új szituációt 

jelentett.  Mert az európai kortárszene ez idő szerint legutoljára ekkor – a publikáció tereit 

egyszeriben mértéken felül elárasztó, addig csak szórványosan ismert kelet-európai 

teljesítmények értelmezést sürgető dömpingje közepette – kényszerült átfogó öndefiníciós 

diskurzus lefolytatására. Pályájuk derekán túl járó orosz, lengyel, ukrán, magyar, román, grúz, 

örmény, azeri, vagy éppen balti alkotók páratlanul komplett és erőteljes életművekkel léptek 

egy nagyobbrészt felkészületlen publikum elé, amely a csodálat és az értetlenség, a divat és a 

kultursznobizmus hullámai között hányódott. Egy olyan világ másik zenetörténete, másik 

avantgárdja és másik konzervativizmusa intézett kihívást a nyugati establishmenthez, amelyet 

mégsem lehetett egy másik világnak és kultúrkörnek tekinteni, hanem sokkal inkább másik 

önmagának.27

A kelet-európai és ex-szovjet/poszt-szovjet világ zeneszerzése korántsem bizonyult 

puszta egzotikumnak, sőt, a politika és a történelem valóságos történésének ritkán átélhető 

lendületétől hajtott nyugati recepció saját meg nem írt, elhallgatott vagy elfojtott történeteire 

és késztetéseire lett figyelmes a világháború utáni nyugati zenei hatásokat csak hallomásból és 

töredékesen elsajátító,28 másfajta fejlődéstörténetet produkáló kelet-európai zene feltűnésének 

hatására.29 E másik zenének tapasztalata arra világított rá újra, hogy a huszadik századi 

                                                 
26 Félreismerhetetlen itt a hegeli motívum visszhangja, hiszen az Esztétikai előadásokban arról olvasunk, hogy „a 
művészet túljut önmagán – de […] magának a művészetnek a formájában”. (Hegel, Esztétikai előadások, II. 
kötet, 80. o.; A Szilvesztrov idézet locusa: Tatjana Frumkis, Echoes, in Valentin Silvestrov: Metamusik, 
translated by Eileen Walliser-Schwarzbart, ECM New Series 1790, 2003, 29. o.) 
27 A kelet-európai művészet csak későn megismert sajátos útjának és a nyugati piaccal szövődő ellentmondásos 
kölcsönhatásának problemtikájáról Hans Belting is értekezik, „kétszólamú” európai művészettörténet után 
kiáltva. Lásd: A művészettörténet vége, 85-93. o. 
28 A „hallomásból” kitétel egyes esetekben a legkonkrétabban értendő. Például Arvo Pärt, aki a Szovjetunióban 
az egyik első dodekafon kompozíciót jegyzi, az ötvenes-hatvanas évek fordulóján az észt rádió szerkesztőjeként 
finn adásokat vadászva jut hozzá bizonyos nyugati zenei újítások auditív tapasztalatához. (Vö. Detlef Gojowy, 
Arvo Pärt im sowjetischen Umfeld, in Oliver Kautny hrsg., Arvo Pärt – Rezeption und Wirkung seiner Musik – 
Vorträge des Wuppertaler Symposiums 1999, Electronic Publishing Osnabrück, 2001, 19. o.)  
29 Egy-egy terjedelmes angol és német nyelvű alapvető tanulmánygyűjtemény áll rendelkezésre a témában. 
Underground Music from the Former USSR, ed. Valeria Tsenova, Harwood Academic Publishers, 1997; 
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európai műzenének a tizenkilencedik századból örökölt, s az 1950-es évekig explicit módon 

alig megkérdőjelezett ontológiai alapvetése: az abszolút zene eszméje már régóta egyfajta 

mutáción ment keresztül, amelyben – Adorno szavaival – „már csak azok a művek 

lényegesek, amik már nem művek”.30 Ez egyúttal azt is jelentette, hogy megújult 

zenefilozófiai érdeklődést keltve bukkanhatott elő az abszolút zene eszméjének árnyékos 

„hátsó udvara”, amelyet az idők folyamán többnyire elfedett e magátólértetődőnek tekintett 

eszmei alapra felépített modern zenetörténet mint technikatörténet-poétikatörténet stúdiuma. 

A kilencvenes években bekövetkezett kelet-európai zenei „boom” tapasztalatából táplálkozó 

musica paralitica gondolata összezavarja az abszolút zene eszméjének korrelátumaként 

tételezett opus-művészet ontológiáját, mert mindenben posztlúdiumot látva lényegében az 

„opus posth.” (a szerzői zene halála után „keletkezett”/keltezett mű) paradox státuszát 

abszolutizálja. Ennyiben a musica paralitica is „abszolút” művészet; abszolút utóirat, az 

abszolút zene eloldott üledéke – korpuszában hordozva a parergon minden ontológiai 

problematikáját.           

Mindebből az is következik, hogy a musica paralitica nem stíluskategória és nem is 

művészettörténeti terminus, jóllehet ezzel is, azzal is kapcsolatban áll. Pontosabban negatív 

kapcsolatban. Mert a stílus akciópotenciáljának elégtelenségét tanúsítja, s éppígy a zene 

önnön történetiségéből felszívott erőtartalékainak megcsappanását.31 Ennyiben tehát a musica 

paralitica nem hasonlít semmiféle esztétikai tézisre, poétikai programra vagy deklarációra, 

hanem sokkal inkább tézisek, programok és deklarációk visszavonódása; annak szemlélete, 

ahogyan a tézis visszavonul és a hátrahagyott salakanyag kicsapódik és egy értelmezői 

membránon rezonál. A musica paralitica az abszolút zene eszméjének komplementere, ám 

(épp ezért) maga nem eszme, hanem inkább a zene filozófiájának szeméttelepe. S mint ahogy 

a szeméttelep is csak egyfajta nem-hierarchizált katalógusként és nem-emergens mintázatként 

az, ami, éppígy a musica paralitica fenomenológiája sem horgonyozhat le a paralízis egyetlen 

                                                                                                                                                         
Sowjetische Musik im Licht der Perestroika, hrsg. Hermann Danuser, Hannelore Gerlach und Jürgen Köchel, 
Laaber-Verlag, 1990. További kismonográfiák (részben a Harwodd Academic kötetének átfedéseként) 
olvashatók a berlini Ernst Kuhn kiadó studia slavica musicologica sorozatában megjelent, Valeria Tsenova által 
szerkesztett háromkötetes ’Ex oriente’ szériában (lásd a bibliográfiában)     
30 Theodor W. Adorno, Philosophy of Modern Music, translated by A. G. Mitchell and W. V. Blomster, The 
Seabury Press, 1973, 30. o. 
31 Szilvesztrov saját zenéje kapcsán kifejezetten „gyenge stílus”-ról beszél (Lásd a III. 5. fejezetben), hasonló 
értelemben ahhoz, ahogyan Odo Marquard parafrazeálja a romantikus művészetfilozófia kettős tudatát, amely 
szerint „vagy egészséges a világ, s ebben az esetben a művészetre nincs igazán szükség; vagy nem egészséges, 
akkor pedig a művészet túlságosan gyenge: vagy felesleges, vagy semmit sem tud elrendezni.” (Marquard, A 
tudattalan elmélete és a többé-nem-szép-művészet, Breier Zsuzsa fordítása, in Az esztétika vége – vagy se vége, 
se hossza?, 89. o.) 

 148



példájánál vagy modelljénél, hanem figyelemmel kell kísérnie annak sokféle változatát, a 

romosság egész entrópiáját. 
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Negyedik exkurzus (musica paralitica és a művészet visszatéréses elmélete) 

 

 

Utoljára véve föl a művészet mint visszatérés elgondolásának fentebb 

elengedett fonalát,32 meg kell állapítanunk, hogy a kilencvenes években széles 

nyilvánosságot kapott, kelet-európai posztmodern zeneszerzés által ösztönzött 

teoretikus kérdésekre (amelyek megújították a zene ontológiájának és etikájának 

kérdéseit) a visszatérés modellje (visszatérés a tonalitáshoz, visszatérés a retorikus 

formához, visszatérés a nyelvhez, visszatérés az egyszerűséghez) bármilyen 

magyarázónak tűnhet is, alapjában mégsem kielégítő. Főként azért nem, mert ez a 

modell fenntartja a művészet esszenciálissá válásának igényét, s amit tagadna (az 

abszolút zene eszméjének érvényét) azt egy másik szinten (a tiszta művészet mint a 

tekhnétől való tartózkodás) újraérvényesíti.  

A tekhné azonosítása a technikával azonban tévedés. A tekhné nem üres 

„Machenschaft”,33 nem mechanikus virtuozitás. Mert nem egyszerűen a megcsinálás 

hogyanja, hanem annak tudása, hogy ami elő akar állni, azt hogyan lehet megcsinálni. 

Tehát egyfajta phronetikus tudás,34 a megfelelés (úgy is mint meg-felelés) képessége, 

valami kibomlás és kibomlani hagyás, s nem annak megkísérlése, hogy hogyan 

hozhatom ki a legtöbbet az éppen kéznél lévőből, nem avval való brillírozás, ami 

úgyis a kisujjamban van. Egy így értett, a poiészisszel legkevésbé sem szemben álló 

tekhné felől a musica paralitica poétikája – legalábbis legjobb pillanataiban – nagyon 

is virtuóznak: a romos anyaggal és a redukált eszközökkel való magas fokú 

ökonomikus bánni-tudásnak, a redukció folyamatán való végigvezetés helyett, 

elliptikusan üresen hagyott játéktérbe való ellenállhatatlan beszippantásnak hat.35  

Ha e zene töredékessége, romossága vagy csökevényessége első pillantásra 

joggal idézi is fel a hermetizmus homályosságát, s valami okkult miszticizmus 

képzetét, a tömörítés, a redukció vagy a fragmentalitás nem az értelem kioltására 

irányul benne, hanem egyszerűen a modernségre jellemző kommunikatív in-adekváció 

szimptómája, ami a nyelvi kimondhatatlanság-tapasztalatot már nem képes 

                                                 
32 Lásd az Első exkurzust 
33 Vö. Martin Heidegger, A műalkotás eredete, Bacsó Béla fordítása, Európa Könyvkiadó, 1988, 92-94. o. 
34 Vö. Hans-Georg Gadamer, Igazság és módszer, Bonyhai Gábor fordítása, Osiris, 2003, 354. o. 
35 Balassa Péter az egyik – kontextusunk számára több szempontból is kínálkozó – irodalomi párhuzam, a 
Pilinszky-líra redukált mivolta kapcsán fogalmazott úgy: „Az összegzés egyszerűsége ez, az összegzés 
folyamatában való végigvezetés nélkül.” (Semmit se látni (Pilinszky és a látás), in uő., Koldustora, Belvárosi 
Könyvkiadó, 1998, 36-41. o.)   
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ellensúlyozni az abszolút zene közvetlenség-mítoszának eszméjével. A reprezentáció 

elhalványulása, a szó önmagára maradása következményekkel jár a zenepoétikára 

nézve is, s ha a költő önmaga számára a hallgatásban látja a szó érvényre juttatásának 

lehetőségét, és a lemondásban – ami paradox módon a szó „magasabb működése”36 –, 

akkor a zeneszerzés párhuzamos jellegű elmozdulása nem jelent mást, mint Carl 

Dahlhaus egyik nem kellően figyelembe vett tételének igazolását:  

„A zeneesztétika – a zenei fenomének és problémák nyelvi alakba 
öltöztetése – alig kisebb mértékben függ az irodalomesztétika fejlődésétől, mint 
a zenében magában végbemenő változásoktól; s amennyiben a nyelv, amelyben 
az ember a zene kapcsán megérteti magát, közvetlenül beleszól a hallgatók 
tudatának alakulásába, annyiban a zeneesztétika kategóriáit és formuláit 
tápláló irodalomesztétika meghatározó mozzanata egy olyan zenetörténetnek, 
amely nem merül ki a zenei technika történetének leírásában.”37

Hogy az inadekváció-tapasztalat ellenére előhoz-e még valamit: nyilvánvalóan 

ez a modern művészet tétje.38 Amennyiben képes rá, annyiban e kihívásnak való 

megfelelése – egyetlen elkoptatott, de újraértelmezhető szóval kimondva – virtuóz. Az 

az alkotás, amely ma képes erre, pontosan olyan viszonyt ápol a tekhnével, mint 

amilyent minden kor nagy művészete ápolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Lásd. Heidegger elemzését Stefan George: Das Wort c. verséről, Von Wesen der Sprache (1939) című 
előadásában in uő., Unterwegs zur Sprache, Neske, Pfullingen, 1959.  
37 Carl Dahlhaus, Az abszolút zene eszméje, 62. o. 
38 Ezt hangsúlyozza Adorno is a dodekafon zenével kapcsolatban, amely zenének a legfőbb gondja nem az, hogy 
a zenei jelentést hogyan kell megszervezni, hanem, hogy a szervezettségnek hogyan lehet jelentést kölcsönözni. 
(Philosophy of Modern Music, 67. o.) 
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III. 2.  A megbénult követ – Luigi Nono 

 

Elmenni a csendig, nem más,  

mint az ismeretlennel és megismerhetetlennel mérni magunkat. 

Egyáltalán nem azért, hogy megtudjunk valamit, amit idáig nem tudtunk, 

 hanem éppen ellenkezőleg:  

hogy ne tudjunk,  

annak érdekében, hogy ne legyen más, 

csak a végtelen hallgatása;  

a hajótörés hallgatása. 

(Edmond Jabès: Luigi Nono) 

 

 

Jóllehet az eddigiekkel azt igyekeztem kimutatni, hogy a musica paralitica gondolata 

jószerivel együtt születik, vagy legalábbis egy tőről fakad az abszolút zene eszméjével, s 

poétikai megmutatkozásaként korai példaként – ahelyett, hogy például a kései Schubertet, 

Schumann Karneválját vagy Chopin op. 28-as Prelüdjeit tárgyaltam volna – a brácsarepertoár 

metszetében döntő szerepű Berliozt mutattam fel;39 és bár példáim másik felét  a 19. század 

végének/20. század elejének olyan teljesítményei alkották (a kései Liszt, Satie és Ives), 

amelyek a legteljesebb mértékben számot adtak a modernség zenéjének válságáról, 

mindazonáltal vitathatatlannak látszik, hogy a musica paralitica poétikájának leginkább 

emfatikus variációit az 1970-es évek európai zeneszerzésében találjuk fel, azután, hogy a 

zeneművészetről való gondolkodás utolsó nagy „mozgalmi” alakzata: az ötvenes-hatvanas 

évek avantgárdja dehonesztálódott.40 Hiszen a paralízis mozzanata elsősorban és leginkább 

egy mozgás, egy szabad áramlás vagy teleologikus progresszió háttere előtt tűnik elő, s 

bénultságként csakis egyfajta „egész-ségre” való tekintettel lehet az, ami.  

                                                 
39 Azt a Berliozt, aki egyébiránt már 1848-ban úgy látta: „a zeneművészet, mely már oly régen mindenütt 
haldokolva vonszolta magát, végérvényesen meghalt.” (Hector Berlioz emlékiratai, 2 kötetben, Faragó László 
fordítása, Zeneműkiadó, 1956, I. köt, 39. o.; A teljes eredeti szöveg a neten: 
http://www.hberlioz.com/Writings/HBMindex.htm) 
40 Ebben a kontextusban különösen is érdekes az európai neoavantgárd korábbi elkötelezettjeinek hetvenes 
évekbeli termése: Berio: Coro, Boulez: Rituel, Górecki: III. szimfónia, Gubajdulina: Introitus, Kagel: blue’s 
blue, Knajfel: Igen, Kurtág: Játékok, Lachenmann: Gran Torso, Ligeti: Clocks and Clouds, Le Grand Macabre, 
Messiaen: Assziszi Szent Ferenc, Nono: Fragmente – Stille, an Diotima, Pärt: Tabula Rasa, Penderecki: 
Hegedűverseny, Schnebel: Maulwerke, Schnittke: I. szimfónia, I. Concerto Grosso, Zongoraötös, Stockhausen: 
Inori, Szilvesztrov: IV. szimfónia, Csendes Dalok, Xenakis: Pléaides, B. A. Zimmermann: Stille und Umkehr. 
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Éppen e megfontolások nyomán döntöttem úgy, hogy elsőként annak a Luigi Nonónak 

az életművét vonom górcső alá, akinek a neve (Boulez és Stockhausen mellett) egyaránt 

összeforrt a „darmstadti iskola”-ként elhíresült világháború utáni avantgárd zenével, ám 

akinek nyolcvanas évekbeli kései művészete már egy egészen másfajta és máshogyan 

ezoterikus posztmodern trend: valamiféle „szonorikus misztika” kultusztárgyává avanzsált.41 

Nono életművében „első kézből” tapasztalhatjuk mind a progresszió, mind a stázis 

kultuszának működését, s ezzel a 19. század nagy zenei paradigmájának kettős 

üzenethordozójává válik. 

 

*** 

 

Ha Jürgen Habermas ismert gondolatmenetét követve a modernség „befejezetlen 

projektumának”42 szívében az átmenet alakzatait fedezzük föl, akkor a 20. század második 

felének zeneszerzésében Luigi Nonót mint a modernség szellemével leginkább áthatott 

komponistát, a par excellence modernt ismerhetjük meg. Az átmenet alakzatai Nono 

életművében számtalan formában és számtalan szinten, az alkotás sokféle dimenzióiban 

megmutatkoznak. E sokféle forma között lehetőségünk nyílik majd az avantgárd, a történeti 

progresszivitás, a forradalom, a rite de passage (van Gennep), és a hang-köz átmeneti 

alakzatainak tanulmányozására, hogy végül magának a zenének eredendő átmeneti mivoltát, 

csendből csendbe tartó liminalitását tapasztalhassuk,43 amely a játékmód mint methodosz 

topológiai újraértelmezésével nyeri vissza eredendő rangját.  

Az átmenet különféle alakzatainak számbavétele egyúttal arra is módot ad, hogy 

vázlatosan áttekintsük a második világháború utáni európai zene egyik legjelentősebb 

életművét, amely nézőpontunkból azért is különösen fontos, mert erjesztő hatását nem csak 

nyugat-európai zeneszerzőkre fejtette ki (Lachenmannra, Henzére, Sciarrinora, Haasra),44 

hanem a keleti blokkban éppúgy sokfelé talált affinitásra (Górecki, Pärt, Kurtág, Kancheli, 
                                                 
41 Peter Niklas Wilson, Der Scelsi-Feldman-Nono-Kult, in Musiktexte, 1992, 44, 2-4. o.; Wilson e vitákat 
gerjesztő írásának újabb változatában arra is figyelmeztet, hogy a zene-misztika mozzanata korántsem hiányzott 
Darmstadt más komponistáinak gondolatköreiből sem, különösen ami Stockhausent illeti. (Wilson, Sakrale 
Sehnsüchte: Über den "unstillbaren ontologischen Durst" in der Musik der Gegenwart, in Musik und Religion, 
323-338. o.) 
42 Jürgen Habermas, Egy befejezetlen projektum – a modern kor, Nyizsnyánszky Ferenc fordítása, in Habermas-
Lyotard-Rorty, A posztmodern állapot, szerk. Bujalos István, Századvég-Gond, 1993, 151-178. o. Valamint: 
Jürgen Habermas, Filozófiai diskurzus a modernségről, Nyizsnyánszky Ferenc és Zoltai Dénes fordítása, 
Helikon, 1998. 
43 Victor Turner, Liminalitás és communitas, in A rituális folyamat, Orosz István fordítása, Osiris, 2002, 107-
144. o. 
44 Vö. John Warnaby, Luigi Nono: on what would have been the composer’s 80th birthday, in Seen and Heard, 
ed. Marc Bridle, 2004 Jan.-Apr., http://www.musicweb.uk.net/SandH/2004/Jan-Apr04/nono.htm. 
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Gubajdulina részéről), sőt – keleti útjai során – maga Nono is érzékeltette rokonszenvét a 

szocialista országok nem-hivatalos zeneszerzői körei iránt.45  

Bár Nono életműve mélyen beleágyazódott az új zene utolsó öt évtizedének 

zeneszerzésébe, nyilvános recepciója mindmáig egy viszonylag szűk – ám annál intenzívebb 

– értelmezői kör ügye.46 A műalkotás intencionált kommunikatív ökumenikussága és a 

„szakértői kultúra”47 diszkrepanciája ritkán látható méreteket ölt eme ismeretlenségében is 

ezerfelé kisugárzó életmű esetében.  

 

 

Az átmenet alapvető alakzata: az avantgárd 

 

Nono zeneszerzői fellépése az ötvenes évek elejére esik, s korai munkássága főként a 

darmstadti nyári kurzusok első időszakának történetében – tehát még a Cage érkezése előtti 

érában – foglal el megkülönböztetett helyet. Nono már az első időszak nagy triászában (a 

Boulez-Stockhausen-Nono trojkában) is bizonyos vonatkozásban a legszélsőbb pozíciót 

foglalja el. Később ez éles polémiákhoz, majd Darmstadttal való szakításához vezet. Az első 

jelentős művekben (Variazioni canoniche sulla serie dell’op. 41 di Arnold Schönberg, 

Polifonica - Monodia – Ritmica, Incontri) azonban még a párhuzamok dominálnak: a műhely 

szellemiségének megfelelően kezdetben Nonónál is elsősorban stilisztikai, vagy talán 

pontosabban szólva: idiomatikus vonatkozásban jelenik meg az átmenet szelleme – úgy, mint 

művészeti (technikai) progresszió. Ez egyfelől a weberni dodekafónia követését és 

kiterjesztését jelenti (ennyiben idiomatikus progresszióról beszélhetünk, s e tekintetben Nono 

nagyon is közel áll ekkor még Boulezhez és Stockhausenhez), másfelől a schönbergi 

expresszivitás továbbvitelét és megújítását (ennyiben stilisztikai progresszióról beszélhetünk, 

s e tekintetben Nono mint Schönberg veje kezdettől egy lehetséges alternatíváját képviseli az 
                                                 
45 „Kérdésed az európai és a nyugati úgynevezett avantgarde muzsika irányzataira vonatkozott. Érzésem szerint 
egy ideje befulladtunk… Én inkább azokra a fiatal muzsikusokra gondolok, akiket például a Szovjetunióban 
ismertem meg (legtöbbjük nem is Moszkvában vagy Leningrádban, hanem a köztársaságokban él); ezeknek a 
fiataloknak a zenéje technikai és eszmei szempontból egységes.” (A progresszív muzsika Olaszországban. 
Beszélgetés Luca Lombardival, 1974 in Luigi Nono, Írások, interjúk, előadások, 155. o.; németül Luigi Nono, 
Texte – Studien zu seiner Musik, szerk. Jürg Stenzl, 1975, Atlantis Verlag, 190. o.; 265-266. o.)  
46 Különösen a 80-as, 90-es években jelentek meg fontos tanulmányok olyan zenetudósok és esztéták részéről, 
mint Philippe Albèra (Genf: Contrechamps), Stefan Beyst (Belgium), Stephen Davismoon (Edinburgh), Stefan 
Drees (Essen), Laurent Feneyrou (Paris: EHESS), Siegfried Mauser (München), Heinz-Klaus Metzger 
(München, UdK-Berlin), Luigi Pestalozza (Milano), Friedemann Sallis (Canada: Univ. Moncton), Friedrich 
Spangemacher (Saarbrücken), Hermann Spree (Mühlheim/Ruhr), Jürg Stenzl (Salzburg), Harry Vogt 
(Köln/Witten); valamint elemzések és visszaemlékezések Nono eredményeit valamilyen módon folytatni kívánó 
komponisták: Georg Friedrich Haas, Hans Werner Henze, Helmuth Lachenmann, Wolfgang Rihm részéről.  
47 Habermas, A modernség: befejezetlen program, in Válogatott tanulmányok, Felkai Gábor fordítása, Atlantisz, 
1994, 269. o. 
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ortodox szerializmusnak – és ebben a vonatkozásban szintén nem áll messze Boulez és 

Stockhausen intencióitól).  

Mindezek mellett Nonónak már első korszakában is számos művét az avantgárd egy 

további alapvető (mind a stilisztikai mind az idiomatikus progresszió számára alapot adó) 

igénye határozza meg: a társadalmi-politikai progresszió utópiájának a művészet terében 

(avagy a művészet terének kiterjesztése révén) végigviendő gondolata. (Ez fog majd 

kiteljesedni a hatvanas-hetvenes évek termésében.) Az ötvenes évek progresszivitása Nono 

életművében a maga csúcsát egyfelől az Il canto sospeso („megszakított / felfüggesztett / 

lebegtetett ének”) című kompozíciójában éri el, másfelől a Darmstadttal való szakítást 

artikuláló, 1959-es előadásában, a Geschichte und Gegenwart in der Musik von heutéban.48 E 

dolgozatában a stilisztikai-technikai-idiomatikus progresszió művészetimmanens elvének és a 

történetiség-fejlődés-felelősség heterogén morális-ideológiai elvének dialektikus 

összekapcsolását követeli. E követelésében nem egyszerűen a „pusztán zenei” progresszió 

kiterjesztésének igényét kell látnunk, hanem magának az egész Új Zene progressziójának 

elvitatását, amennyiben az megreked a zeneszerzők belső ügyének, exkluzív játékának 

szintjén. Nono tehát azért válik tíz év alatt a zenei avantgárd egyik pápájából egyik fő 

eretnekévé, mert gondolkodásában kezdettől fogva nagyon erősen ott munkál az avantgárd 

mibenlétére történő kritikai rákérdezés, modernség és modernizmus adornoi 

megkülönböztetésének képessége. Eredjünk hát mi is eme kritikai megfontolás nyomába, s 

vegyük fontolóra az avantgárd belső problematikájának egynéhány vetületét. 

Az avant-gard mint előőrs vagy élcsapat az átmenetiségként értett modernség 

projektumán nyugszik. Hiszen a modernség átmenetisége, kiindulás és teleológikus cél 

útszerűen realizálódó distanciája éppen az avantgárd csapásvágásai révén teljesülhet. A 

katonai szóhasználatból vett fogalom a terra incognita és a konkvisztádor összetartozó 

képzeteit idézi, jóllehet az előrenyomulás célpontja nem elsősorban vagy legalábbis nem 

kizárólagosan valamely addig megnyitatlan területet jelent, hanem elsősorban időt, egy még 

megnyitatlan jövőt.  

„Az »elővéd-avantgard« hírszerzőként hatol be ismeretlen területekre, kiteszi 
magát váratlan, sokkoló találkozások kockázatának, meghódít egy még elfoglalatlan 
jövőt, orientálódnia kell, azaz irányt kell vennie ismeretlen terepen.”49  

                                                 
48 Nono, Texte, ih., 34-40. o. (magyarul Balázs István fordításában: Írások, interjúk, előadások, Zeneműkaidó, 
1985, 15-25. o.) 
49 Habermas, i.m., 262-265. o. (Az esztétikai modernség érzülete). 
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Az avantgárd csapásirányát nem a véletlen szüli (még ha a véletlenszerű nagyon is 

lehet konstitutív eleme), hanem a meghaladásra ítéltetett múlt értelmezése. A meghaladni 

kívánt múlt és az utópikus, de elővételezett jövő mindig újraértelmezendő distanciájában a 

modernség mint az átmenet jelene jut érvényre.50 Az avantgárd művész nem más, mint a 

modernség küldöttje és az eszkatologikusan elővételezett jövő követe. Előremenése azért 

eszkatologikus, mert általa a dolgok nem csak ígérik a maguk eljövetelét, hanem az 

előremenésben már el is jöttek.   

Az avantgárd előremenésének etikáját kettős erény hajtja: a bátorságé és az 

engedelmességé. A bátorság az ismeretlenben való előrehaladáshoz szükségeltetik, az 

engedelmesség viszont az előreküldés imperativusához fűződő hűséghez. Hiszen az avantgárd 

élcsapata nemcsak csapásvágó, hanem küldött is, aki elveszíti küldetését, ha megbízatásáról 

megfeledkezik. A két erény: bátorságé és engedelmességé nemcsak kiegészítik egymást, 

hanem ki is kezdik. Hiszen a bátorság lényege szerint azt a ráeszmélést (a heideggeri 

„Besinnung”-ot) jelenti, „amely a saját előfeltevések igazságát és saját céljai mozgásterét a 

lehető legkérdésesebbé meri tenni”.51  A másik oldalon a kizárólagossá tett engedelmesség 

puszta gyávasággá fajulhat, amely a feladat nagyságától tartva egy helyben toporgássá válik, 

mint ahogyan a bibliai példázat szerint a gyáva szolga tette, aki két társával szemben a reá 

bízott tálentumokat félelmében nem merte megkockáztatni, hanem inkább elásta a földbe. 

(Mt. 25, 14-30).   

Minél bátrabbá válik az avantgárd művészet, annál inkább átengedi magát anarchikus 

és ellenőrizhetetlen erők játékának, annál inkább elveszíti logoszát, utópikus orientációját. És 

megfordítva: minél inkább engedelmes az utópia imperatívuszához, annál kevésbé engedi 

szóhoz jutni a terra incognita szubverzív erőit, heterogén potenciáljait, annál inkább válik 

kegyetlen konkvisztádorrá, sőt – hogy Nono szóhasználatához közelítsünk – a szellem 

kolonialistájává és imperialistájává.  

Az előőrs tehát a puszta előremenés és az (engedelmes) előreküldöttség 

konfigurációjaként ölt formát. A küldetésesség nélküli előremenés puszta csavargássá válik, 

amely teljességgel elmossa az irányok, elől és hátul világos körvonalait, s amely a honnan és 

a hova, egyáltalában a mozgás, sőt, a mozgó jelenvalólét értelmét eltörölve orientáció nélküli 

áramlássá válik. Ezzel szemben az az előremenés, amely valamely küldésre hallgat (egy 

                                                 
50 Az előbb idézet mondat így folytatódik Habermasnál: „Az előreirányulás, a meghatározatlan, esetleges jövő 
anticipációja, az Új kultusza valójában egy olyan aktualitás dicsőítését jelenti, amely újra és újra szubjektíven 
tételezett múltakat szül.”  
51 Martin Heidegger, A világkép kora, Pálfalusi Zsolt fordítása, in Fenomén és mű, szerk. Bacsó Béla, Kijárat, 
2002, 87. o. 
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hatalom, egy hit, egy eszme, egy tudomány, vagy egy hübrisz küldésére) nemcsak az Új, a 

felfedezésre váró, a leigázandó-megismerendő, a bevezetendő-megalapozandó igazságigényeit 

jelenti be, hanem egyúttal a küldés honnanját is megerősíti. Ahol van előőrs, ott mindig kell, 

hogy legyen utóvéd is. Az előrenyomulás nemcsak új horizontok megnyílását hozza el, hanem 

egyúttal – legalábbis az átmenet idejére – a kiinduláshoz is visszaköt. 

Nono művészete az ötvenes évek folyamán egyre inkább ilyen küldetéses 

előrenyomulássá válik, s bár korántsem hiányzik belőle a váratlanul föltáruló szubverzív erők 

impulzusaira hallgató érzékenység,52 a puszta csavargássá váló avantgardizmust úgy hárítja 

el, hogy átmenetisége számára mindinkább megtalálja az orientációt: a forradalom 

alakzatában. Az 1960-75 közötti időszak nyitányát és zárását képező két „azione scenica”: az 

Intolleranza 1960 és az Al gran sole carico d’amore az átmenet mint valóságos forradalom 

szellemétől nyeri el a maga avantgárd küldetését. 

 

 

Az átmenet másodfokú alakzata: a forradalom (progresszió és transzgresszió) 

 

Az a reflexivitás, amely az ötvenes évek folyamán Nono műhelyében az avantgárd 

mibenlétére irányul, a hatvanas években tovább radikalizálódik. A művészet előrenyomulása 

már nem írásmódbeli előrehaladásként, nem stilisztikai progresszióként realizálódik (persze 

akként is, hiszen Nono stílusa, írásmódja, kompozíciós gondolkodása alapvető változásokon 

megy keresztül a milanói fonológiai stúdióban végzett elektronikus kísérletei után), hanem az 

előrenyomulás most már egyenesen határátlépésként, transzgresszióként jut érvényre. Ez a 

határátlépés egyúttal a Darmstadttal való szakítást is véglegessé teszi. Nono ugyanis azzal, 

hogy a politikum mozzanatát immár centrális elemként emeli be poétikájába, sőt, hogy a zenét 

– a l’art pour l’art autonómia-elméletekkel szemben – a történelmi dialektika keretei között 

fölfogott életvilág egészébe visszahelyezve utópikus etikai-szociokulturális-történelmi 

viselkedésgyakorlattá változtatja, nos mindezzel sokak szemében kiiratkozik a zene 

belterületéből, amelyet a maga módján még John Cage is tiszteletben tartott. (Hiszen Cage 

csak a koncerttermek retorikájának határain lépett túl, de nem a zene autonóm esztétikai 

identitásának határain. A zene és zenélés elavultnak ítélt exkluzív gyakorlatainak áthágásával 

éppen nem a zene és zenélés egészének meghaladása vezeti, hanem zene és zenélés 

                                                 
52 lásd majd kései befejezetlen művét, amely címében is tematizálja ezt a tapasztalatot: Découvrir la subversion. 
Hommage à Edmond Jabès. 
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kiterjesztése – elsősorban még be nem lakott akusztikai, „etológiai” és institucionális 

területeken. A zene esztétikai fölfogását ugyanakkor mindez alig érinti.53)    

A progresszióról, ami az engedelmes modernség szellemének (a „történelmi 

szükségszerűség” szavára való odaadó figyelésnek) vezérmotívuma, csak most, a 

transzgresszió fölbukkanásakor derül ki, hogy mennyire „törvénytisztelő”, hogy mennyire 

hozzájárul bizonyos előzetesen rögzített status quo-k stabilitásához. Ezzel szemben a 

transzgresszió (amely nem csak határátlépést jelent, hanem bűnt, vétket is) az átmeneti 

modernségnek azokat az igényeit artikulálja, amelyek a szubverzió, az alteritás és a 

heterogenitás iránti bátorság/vakmerőség dicsőítéseként jelentkeznek. A transzgresszió tehát 

nem egyszerűen külső vád, amely a „politika zsákutcájába” futott Nonót éri az Új Zene 

avantgárdja (elsősorban Stockhausen) felől, hanem egy olyan poétikai döntést jelez, amely 

tudatosan felvállalta az „esztétika”, illetve az „esztétikai” destrukcióját, s amely mindezzel 

szembe a művészet újjáéledt igazság- és funkcióigényét állította. Csak egy ilyen igény 

fényében mentesülhet az „elkötelezett” művészet a jogtalanságként értett transzgresszió 

vádjától. És valóban, Nono ekkori nézőpontjából az átmenet másodfokú alakzatát: a 

transzgressziót (amit az esztétikai szféra átlépése jelentett) éppen a magasabb szintű 

progresszió legitimálja, amennyiben ez utóbbi dialektikus alakzatot képez az előbbivel. 

Abban a történelmi-materialista eszmekörben, amely ezidőtájt Nono sajátja, progresszió és 

transzgresszió eme dialektikája a maga par excellence megvalósulását a forradalomban 

mutatja fel. A forradalomban, amely előremenés és törvénysértés szétszálazhatatlan kettőse, 

amely maga az átmenet mámorító pillanata, de amely mindig valamely permanenciába 

torkollik (s persze egyáltalán nem a „permanens forradalom” értelmében, amely mint 

„állandó áttörés” maga is paradox intenció).  

Nono hatvanas évekbeli elkötelezett művészetét a kommunizmus társadalmi 

utópiájából nyert energiák ihletik ugyan, de nem transzformálják át monofunkcionális 

politikummá. (Olyankor sem, mint amikor egészen gyakorlati/hétköznapi szinten lépnek 

működésbe, mint például az Al gran soléban, amelyben kommunista forradalmi és mozgalmi 

dalok termékenyítik meg a zenei textúrát anélkül, hogy idézet formájában önmaguk klónjaivá 

válnának.54) Az utópikus energiákkal áthatott nonói művészet még művészet marad, sőt éppen 

utópikus energiáinak köszönhetően válik képessé arra, hogy oppozícióba lépjen a zene 

pusztán esztétikai felfogásával, s hogy forradalmisága révén a zene legrégibb, a görögség és a 

                                                 
53 Vö. Sontag, A csönd esztétikája, Várady Szabolcs fordítása, in uő., A pusztulás képei, 5-43. o.  
54 Vö. „Ama szerelmes nagy napon” Beszélgetés Luigi Pestalozzával a mű milanoi ősbemutatója alkalmából, 
1975, in Írások, interjúk, előadások, 161-182. o. 
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középkor zenekultúrájából ismert, eredendő hatalmára: a zene ethosára apelláljon.55 Az olyan 

művekhez, mint a két azione scenica, továbbá a La fabbrica illuminata, a Holokauszt-

emlékmű (Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz), a Contrappunto dialettico, vagy a Como 

una ola di fuerza y luz egyáltalán nem juthatunk közel, ha – az öncélú esztétikai kontempláció 

tárgyának tekintve őket – nem vesszük tekintetbe ezeknek alapvető etikai-politikai 

dimenzióját. Az etika pedig itt elsődlegesen az átmenet etikáját, progresszió és transzgresszió 

dialektikus etikáját jelenti. 

Egyszerűen lehetetlennek látszik egy olyan interpretáció, amely e zeneműveknek 

pusztán csak „zenei” kvalitásait kívánja tekintetbe venni, s tematikáját, valamint a tematika 

mögött meghúzódó etikumot mint extra-muzikális rárakódást, mint accidenciát figyelmen 

kívül hagyja (ez volt egyébként Nono nagy sérelme Stockhausennel szemben is, aki éppen az 

„elkötelezett” művészet felé tett első nagy lépését, az Il cantot elemezte tisztán analitikus 

eszközökkel56).  

Nono életművének a politikummal átitatott korszaka a hetvenes évek közepéig, a nagy 

összegző „operáig”, az Al gran sole carico d’amoréig tart. Az átmenet mozzanata ebben az 

időszakban nemcsak a tudomány-etika-művészet szétszakított hatalmainak utópikus és 

forradalmi szintézise felé irányuló gramsci-i ihletésű vízióban érhető tetten, hanem még 

tematikusan is, például első „színpadi cselekményében”, az Intolleranza 1960-ban, ahol az 

átmenetiség a dél-olaszországi munkás-migráció képében tűnik elő.  

Jóllehet 1975 utáni műveiből a politikum jószerivel teljesen eltűnik, ám a forradalom 

és az átmenet etikai színezetű alakzatai minden kétséget kizáróan megőrződnek. Elég, ha csak 

az utolsó korszak összefoglaló nagy művére gondolunk, a Prometeora, amely a maga módján 

nem más, mint minden forradalmiság archetipikus megragadása: a revolúció és 

felvilágosodás, valamint a lázadás és szenvedés kölcsönösségének drámája, amelyet Nono 

immáron nem valamely hatalmas „oratorikus” tabló képében (mint az Il canto sospeso), sem 

pedig valamely színpadi akció formájában (mint a két azione scenica) tár elénk, hanem egy 

minden tekintetben (mind vizuális, mind akusztikus, mint gesztikus, mind dramaturgiai 

értelemben) szélsőségesen redukált imaginárius térben. Ebben a térben a hangoknak és 

hangzásoknak maguknak kell forradalmivá és szenvedővé válniuk, s ezért hívja művét (opera, 

                                                 
55 A távoli párhuzamként feltűnő antik zeneetikával-zenepolitikával kapcsolatban lásd a klasszikus Athén 
mousziké-kultúráját igen heterogén eszközökkel elemző nagyszerű tanulmánykötet két vonatkozó munkáját: 
Barbara Kowalzig, Changing Choral Worlds: Song-Dance and Society in Athens and Beyond, in Music and the 
Muses. The culture of ’Mousikē’ in the classical Athenian city, ed. Penelope Murray and Peter Wilson, Oxford 
University Press, 2004, 39-65. o.; Eric Csapo, The politics of the New Music, uo., 207-248. o. 
56 Karlheinz Stockhausen, Musik und Sprache, in die Reihe (Sprache und Musik), Heft 6, Universal Edition, 
1960, 36-58. o. 
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vagy azione scenica helyett) tragedia dell’ascoltának, azaz: „hallgatásra szánt tragédiának”, 

vagy: „a hallgatás tragédiájának”.     

 

 

Az átmenetiség utópikus energiáinak kimerülése és a hang-köz liminalitása 

 

Ha Jürgen Habermas modernség-gondolatát, a modernség átmenetiségének 

szempontját vettük föl vezérfonal gyanánt vizsgálódásaink kezdetén, akkor Nono sokat 

vitatott fordulatához érkezve – amely 1976-os kompozíciójával, a ...sofferte onde serene… 

című elektroakusztikus zongoradarabbal nyílik meg57 – kézenfekvő, hogy Habermasszal mi is 

továbblépjünk, és a nonói fordulat kapcsán fontolóra vegyük azt, amit a modernség „utópikus 

energiáinak kimerülése” összetétellel jelez.58  

„Az utópikus energiák mintha visszahúzódtak volna a történeti gondolkodásból. 
A jövő horizontja összehúzódott, s ez a korszellemet és a politikát egyaránt alapjaiban 
változtatta meg.”59  

Habermas szerint ebben az energiaveszteségben „a nyugati kultúra önmagába vetett 

bizalmáról van szó” [kiemelés tőlem – V.B.] (erre majd még visszatérünk). Az utópikus 

energiák kimerülésének eljövetelét, ha pontosabban nem is datálja,60 de nagy vonalakban arra 

az időre teszi, amely most minket is foglalkoztat: a hetvenes évek második felére és a 

nyolcvanas évekre. Ez a korszak Luigi Nono alkotói pályájának utolsó fázisa, amelyet 

egyesek a posztmodernbe való átfordulásként értelmeznek, míg mások amellett 

kardoskodnak, hogy Nono modernitása, progresszivitásba vetett hite mindvégig töretlen 

maradt.61  

Az mindenesetre nyilvánvaló, hogy a közvetlen politikai tematika gyakorlatilag 

eltűnik a kései művekből, s hogy a korábbi szövegforrások most radikálisan megváltoznak. 

Kezdetben olyan költők szövegei ihlették Nono művészetét, mint García Lorca, Ungaretti, 
                                                 
57 A téma legújabb tárgyalását Paulo de Assis könyve nyújtja, amelyet ezideig sajnos nem sikerült 
megszereznem. (Luigi Nonos Wende: zwischen Como una ola fuerza y luz und sofferte onde serene, 2 vols. 
Hofheim, Wolke Verlag, 2006.) 
58 Habermas, A jóléti állam válsága és az utópikus energiák kimerülése, Felkai Gábor fordítása, in Válogatott 
tanulmányok, 283-308. o. 
59 uo., 286. o. 
60 „Az utópikus perspektíva magába a politikailag hatékony történeti tudatba van belevésve. Legalábbis így tűnt 
– egészen tegnapig”. (uo., 286. o.) 
61 Vö. Friedemann Sallis, Le paradoxe postmoderne et l’oeuvre tardive de Luigi Nono, in Circuit vol. 11, 2000/1, 
69-84. o.; Jürg Stenzl, Le nouveau Luigi Nono, trad. Carlo Russi, in Luigi Nono, Festival d’Automne à Paris, 
Contrechamps, 1987, 86-97. o., 
http://www.festival-automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/086.htm. 
John Warnaby, "Only travelling itself": Reflections on Luigi Nono, in Tempo, Issue 176, 1991/3, 2-5. o. 
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Pavese, Éluard, vagy Machado, majd olyan szerzők szövegei egészítették ki ezt a képet a 

hatvanas-hetvenes évek folyamán, mint „Che” Guevara, Carlos Franqui, Julio Huasi, Fidel 

Castro, Karl Marx, Lenin, Brecht, Haydée Santamaria, Antonio Gramsci. Az Il canto sospeso 

óta Nono nem csak „eminens” szövegeket vett tekintetbe a komponálás során, hanem 

dokumentumok, nyilatkozatok, hangfelvételek ugyanúgy helyet kaphattak a kompozíciókban 

– művészi szöveggé lényegülve, vagy éppen hangsúlyosan megtartva eredeti prózaiságukat és 

okkazionalitásukat. A kései szakaszban nemcsak ebből a többértelmű forrásanyagból nem 

marad semmi, de az elkötelezett irodalomból sem. Nono most – a filozófus, később velencei 

polgármester Massimo Cacciari hatására – olyan alkotók szövegeivel foglakozik, mint R. M. 

Rilke, Aiszkhülosz, Giordano Bruno, Nietzsche, Walter Benjamin, Wittgenstein, Blok, 

Hlebnyikov, Musil, Hofmannsthal, Gottfried Benn, Ingeborg Bachmann, Herman Melville, és 

főleg Hölderlin (a háttérben természetesen Heideggerrel).  

A kései korszakot nem teljesen értelmetlen két kisebb alszakaszra osztani: egy elsőre, 

amely 76-tól az 1984-es Prometeoig tart (pontosabban ennek 1985-ös átdolgozásáig) – és egy 

másodikra, amelynek alaphangját egy 1985-ös spanyolországi utazás során látott falfelirat 

adta meg. Toledóban egy kolostor falán olvasta az Antonio Machado egyik sorát parafrazeáló 

mondást: „Caminantes, no hay caminos, hay que caminar.” Többféleképpen is fordítható: 

„Vándor, nincs út, mégis menni kell”, vagy: „Utazó, nincs út a járásra, csak maga a járás”. Ez 

a gondolat – ami Nono számára nyilvánvalóan az utólagos ráismerés erejével hatott – az 

utolsó öt évnek mind a hét befejezett kompozíciójában megjelenik valamiképpen. (Többnyire 

már a címben is: No hay caminos, hay que caminar… Andrej Tarkowskij; Caminantes… 

Ayacucho; „Hay que caminar” soñando.)   

Visszatérve a habermasi gondolatmenethez: a forradalmi társadalmi-politikai tematika 

eltűnése joggal sugallhatja az utópikus energiák kimerülését Nono művészetében, ám a 

helyzet – és a machadoi jelmondat – korántsem ilyen egyszerű. Erre utal Habermas is, amikor 

megállapításának érvényességét határok közé tereli: „Nem a korszellem struktúrája, nem a 

jövőbeli életlehetőségekkel kapcsolatos viták módja változik, s nem általában az utópikus 

energiák tűnnek el a történeti tudatból. Sokkal inkább az a fajta utópia ért véget, amely a 

múltban a munkára épülő társadalom lehetőségére koncentrált.”62  

Az új helyzetben az átmenet alakzata egyáltalán nem tűnik el: Nono művészetében 

sem – s ennyiben feltétlenül azok mellett szeretnék állást foglalni, akik vitatják, hogy az 

életműben valamiféle előzmények nélküli újrakezdés történt. Az átmenet alakzata nem tűnik 

                                                 
62 Habermas, i.m., 283-309. o.; Vö. még Hannah Arendt alapvető munkájával: Múlt és jövő között, Módos 
Magdolna fordítása, Osiris, 1995, kül. 25-48. o. (Hagyomány és a modern korszak)  
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el mindenestől, hanem minden addiginál reflektáltabbá válik. Mert immáron nem magától 

értetődő történetfilozófiai hangoltságú programként szolgál, hanem problémaként lepleződik 

le. Míg korábban az átmenet problematikája a mozgásirány és az előrehaladás módozatairól 

előzetesen döntő diskurzusba íródott bele, most maga a mozgás irányultsága, maga az 

előrehaladás, maguk a mozgás módozatai válnak döntő módon kérdésessé. Mi sem jelzi ezt 

világosabban, mint az utolsó évek jelmondata: nincs út, amin járhatnánk, csak maga a járás 

van. A semmiből (avagy a káoszból) utat konstituáló át-menet63 most magára tereli a 

figyelmet, mintegy kizárólagosságot követel, mintha a haladásról való előzetes gondolkodást 

letiltaná és csak maguknak a sorsszerű, ott-és-akkor döntő lépéseknek adna helyet. Ha az 

átmenet alakzatai eddig hordtak is magukon instrumentális jelleget (például a forradalom mint 

„eszköz”, stb.), akkor most minden instrumentalizáló diktátum alól felszabadulva az áramlás 

rögzíthetetlen tapasztalata közepette kényszerül – „kiállván a zavart”64 – utat kirajzolni 

magának a tanácstalan „vándor”. A haladás mindközönségesen evidensnek tekintett aktívuma 

egyszeriben passzívumba fordul. Olvassuk csak újra Habermast: „a jövő horizontja 

összehúzódott [miféle projektum uralma alatt? Kicsoda/micsoda erő „húzta össze”? – V.B.], s 

ez a korszellemet és a politikát egyaránt alapjaiban változtatta meg.”  

Habermas a modernség önmagába vetett bizalmának válságáról beszél. Eszerint az 

átmenet szellemének lényegét hordozó élcsapat, az elő-őrs bizonytalanná vált önnön 

pozíciójában, hol-létében, az elől és hátul kétségbevonhatatlannak hitt topológiájában. 

Bizonytalanná vált küldetésében, mert bizalmatlanná vált kiküldője, az utópia iránt. Az 

avantgárd olyasféle küldötté vált, mint aki elfelejtette a visszautat, s most ott toporog 

megbénult követként, mégis tartja magát ethosához: a követségbe menéshez, tartja magát az 

úton-léthez (ami nem más, mint az úthoz való igazodás), ám nem talál ösvényt, amelyre 

lépteit igazíthatná: nincs út a járásra, mégis menni kell. 

Az elő-őrs, amelyik kételkedni kezd saját orientációjában és utópiájában, oly 

mértékben válik transzgresszívvé, hogy az már nem lesz beilleszthető valamiféle magasabb 

szintű progresszió dialektikájába, hanem teljességgel heterogén történésként esik meg. Az 

ilyen transzgressziót a meghasonlás jellemzi. Nono kései művészetének „meghasonlása” a 

járás mint az úthoz való igazodás ellehetetlenülésével terhes. Az utópia elmaradtával e kései 

művészet – anélkül, hogy feladná az úton-lét etikai programját –, a bénultság poétikájává 

válik. Poétikává, mert ez a bénultság egyáltalán nem improduktív, hanem az életmű 

csodálatos nagy műveit hozza el: a Prometeot, a No hay caminos, hay que caminar… Andrej 

                                                 
63 Vö. Dolinszky Miklós, Hagyomány és eszkaton, in A Mozart-űrhajó, Jelenkor, 1999, 96. o. 
64 Vö. Bacsó Béla, Kiállni a zavart, Kijárat, 2004, 73. o.  
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Tarkowskijt, a La lontananza nostalgica utopica futurát. A bénultság poétikája – ami másfelől 

meghasonlás – az átmenetiség utópikus struktúrájának „antistruktúrájaként” (V. Turner) 

jelentkezik, amely ugyan heterogén ahhoz képest, de egyúttal az átmenetnek egy olyan, eddig 

még rejtve maradt, nem-utópikus értelmét is felfedi, amely nem progresszió és transzgresszió 

összefüggéseként jelentkezik. Az átmenet eme nem-utópikus történése számára szabadjon egy 

látszólag távoli tudományterület fogalmát idézni. Ez a liminalitás fogalma (limen latinul 

küszöböt jelent), amelyet az antropológus, Victor Turner Arnold van Gennep rite de passage 

gondolata nyomán dolgozott ki, s amely úgyszólván a „senki földje” lokalizálására, illetve a 

senki földjén való „áthaladás” leírására vállalkozik.65    

„A »liminális« szakaszban a rituális szubjektum (az »utazó«) jellemzői 
bizonytalanok; olyan kulturális területen halad át, amely alig vagy egyáltalán nem 
emlékeztet a múltbeli vagy az eljövendő állapotra… A liminális személyek sem itt 
nincsenek, sem ott; a jog, a szokás, a konvenció és a szertartás által kijelölt és 
elrendezett pozíciók köztes területén helyezkednek el.”  

A liminális személy, az „utazó” szélsőséges redukción megy keresztül:  

„szörnynek maszkírozzák őket, csak egy kis darab ruhát viselnek, vagy 
egyenesen mezítelenek, hogy kifejezzék: liminális lényként nincs státuszuk, tulajdonuk, 
megkülönböztető jegyük, világi öltözetük, amiből kiderülne rangjuk vagy társadalmi 
szerepük, pozíciójuk a rokonsági rendszerben” [a struktúrában]. „Mintha egy 
uniformizált állapotra redukálnák, vinnék vissza őket”.  

Ám ez a redukció valódi átmenetté válik, mert  

„azután, újra formázzák és új képességekkel ruházzák fel őket, amelyek 
lehetővé teszik számukra, hogy képesek legyenek megbirkózni életük új szakaszával.”  

Érdemes ennek a szövegrészletnek a főbb meghatározásait Nono Prometeojával 

összevetni:  

1. az „utazó” identitása redukálódik, de nem holmi szubsztancialitásra, hanem a 

vándor (akinek származása ismeretlen, akit ki kell ismerni) eredendő 

bizonytalanságára/áttekinthetetlenségére. Nono Prometeojában egyetlen identikus szereplő 

sincs, Prométheusz, Héphaisztosz és Io alakja – akárcsak a Kar – amorf módon vándorolva 

tűnik elő mind a térben (a műben nincsenek identikus „szólamok”, hanem énekesek és 

kórusok különféle kombinációi), mind a zenei textusból (a librettó – amely önmagában sem 

identifikálja megfelelően az egyes megszólalókat – nem dialógusként bontakozik ki a 

                                                 
65 Victor Turner, A rituális folyamat, 107. o. 
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zenében, ráadásul a szövegkönyv számos mondata empirikusan meg sem szólal az énekesek 

ajkain; ehelyett Nono egyfajta hermeneutikai meditáció terepévé teszi az opera médiumát66).  

2. A terület, amelyen az „utazó” áthalad: a senki földje. Elől és hátul, kezdet és vég, 

múlt és jövő nem képes benne organikus módon összekapcsolódni. Nono Prometeoja egy 

mindenétől megfosztott opera: nem csak az identifikálható „szereplőket” szünteti meg, nem 

csak a dialógust iktatja ki, nem csak a koreográfiát valamint a díszletezést redukálja a 

minimumra, és nem csak a dramaturgiát számolja föl, hanem a hangnak/a hangzásnak az 

identifikálhatóságát is leépíti (az élő elektronika és az akusztikus térben szétterített előadói 

apparátus, azaz akuszmatikus technológia révén67), sőt azzal, hogy szinte teljesen sötétbe 

burkolja a termet, a hangzás előadott voltát is jószerivel titokban tartja. Mintha a hangzások 

valamiféle időtlen időben és tér nélküli helyen a semmiből törnének felszínre. Nono egyfajta 

imaginárius hangzó teret hoz létre, amely mintha önmagától működne (opera – operare), s e 

működés mind archéját mind téloszát önmagában tartja.      

3. A liminális átmenetben „újraformázzák őket” (ti. a vándorokat). Minden 

redukáltsága, minden szcenikus bénultsága, minden önmagába-forduló működése dacára, a 

Prometeo nem vonul ki a kultúra helyéről, hanem éppen megőrizni és újra-megnyitni kívánja 

azt. Liminalitása abban mutatkozik meg, hogy redukciója nem holmi excentrikus 

szélsőségeskedésnek bizonyul, hanem valódi anti-operának. A Prometeo az operaüzembe 

belevitt valódi alteritás kíván lenni, amely a struktúrát a senki földjére taszítva a liminális 

átmenet, a celani „Gegenwort” révén a beálló csendben „új formák” kibukkanását, valódi 

„költést” ígér68– s ennyiben az utópia szellemét lopja vissza. A formák megköltésének a 

bénultságban felbukkanó kinyilvánított igénye a legplasztikusabban a kései Nono nagy 

szellemi rokona, Kurtág György Marianne Steintől származó megfogalmazásában kapott 

hangot: „kössön össze csak két hangot”.69 Mint ahogy ’59-ben Kurtág számára, Nono 

redukciójában is a hangköz marad meg/lép elő döntő jelentőségű entitásként, s mind jobban 

visszanyeri eredeti jelentőségét: hang-köz – a láthatatlan és elgondolhatatlan, 

valamiféleképpen mégis megjárható út, amely hangtól hangig vezet, s amely a szellemet 

                                                 
66 Vö. Laurent Feneyrou, Vers l'incertain: Une introduction au Prometeo de Luigi Nono, in Analyse Musicale, 
Issue 46., 2003, 13-28. o. 
67 Vö. Vincent Tiffon, A hangfelvételek interpretációja és az interpretációk hangfelvételei: mediológiai 
megközelítés, Moldvay Tamás fordítása, in Pannonhalmi Szemle, 2006/2, 56-75. o. 
68 Abban az értelemben, ahogyan Heidegger értelmezte újra a „költés” tettét: …költőien lakozik az ember…, Szijj 
Ferenc fordítása, T-Twins/Pompeji, 1994, 191-211. o. 
69 Kurtág és Nono kölcsönös affinitásukat, ami 1983-as budapesti találkozásuk révén mélyült el, egy-egy 
hommage műben is kifejezésre juttatták: Omaggio a Luigi Nono (1979) és Omaggio a György Kurtág (1983). 
(Lásd bővebben: Gregoire Tosser, Hommages en fragments: Le chemin entre Gyorgy Kurtag et  
Luigi Nono, in Drammaturgia musicale e altri studi, no. 2, 2004, 45-67. o.) 
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engedi hatni a hangok között, a zene mint musziké legrégibb értelmére emlékeztetve: a 

viszonyteremtésre, amely a földön esik meg, de a csillagokra való tekintettel.70 A hang-köz 

liminalitásának természetére még majd vissza kell térnünk, de most folytassuk ezt a 

gondolatsort a Turner-féle leírás következő elemével.  

4. Turner magyarázata szerint az átmeneti rítusok a liminalitás heterogén helyzetében 

„új képességekkel ruházzák fel” az „átmenő” személyeket. A Prometeonak éppen ez a tétje: 

új képességek kiformálódása, új lehetőségek érvényesülni hagyása. De az „újat” itt 

semmiképp sem érthetjük kalkulált, kalkulálható vagy legalább levezethető innovációnak, 

hanem olyan radikális alteritásnak, amilyenről Lévinas beszél. Egyébként Nono alkotótársa, 

Cacciari is hasonlóképpen fogalmaz, amikor a Prometeot az „emberi és isteni” találkozás 

nélküli összekapcsolásának helyt adó „és” helyeként értelmezi, a heterogenitás sivatagaként, 

„ahol a hangban kockázatossá válik a csend és a hallgatásban megkockáztatja magát a 

hang.”71 Az a „másság”, amely a Prometeo liminális történésében mint „új képességekkel 

való fölruházódás” ígéri magát, nem más, mint a hallás ismertnek hitt, de valójában 

ismeretlen képessége. Nono egy 1983-as konferencián így beszélt erről:  

„a csend hallgatása helyett, a másik meghallása helyett, még egyszer 
önmagunkat szeretnénk hallani… Szeretjük a biztonságot, az ismétlést, a mítoszokat; 
szeretjük mindig ugyanazt hallani – azokkal a kicsiny változtatásokkal, amelyek csak 
arra jók, hogy intelligenciánkat felmutassák. Meghallani a zenét. Ez valami nagyon 
nehéz dolog. És azt hiszem, ma ritka fenomén. Mert a betű szerinti dolgokra 
hallgatunk, a leírtakra, magunkat hallgatjuk egy projekcióban.”72    

Ahogy Jürg Stenzl mondja: „a Prometeo a hallgatás újfajta attitűdjét kívánja meg”.73 

De tegyük hozzá: nemcsak megkívánja, hanem ígéri is. Kívánalom és ígéret kettőse bujkál a 

mű már idézett alcímében, műfajmegjelölésében is: tragedia dell’ascolta = a hallgatás 

tragédiája – nem pedig (a hagyományoknak megfelelően) ’dramma per musica’. 

Nono mintha ideiglenesen kijátszaná egymással szemben a hallást és a zenét. Mert a 

hallgatás a Prometeoban nem léphet irányított útra, nem követi az opus direktíváit, hanem 

radikálisan saját idejű tartamként valósul meg, ami kalkulálhatatlan módon „találkozik” a 

zenével. Itt érzékelhetővé válik a zene hermeneutikájának ősrégi tapasztalata: a 

megszólaltatás (és ami ugyanaz: a meghallgatás) egyszeri/átmeneti tartama – maga a mű. Ezt 

                                                 
70 Angi István, Az esztétikum zeneisége. Esszék a viszonyalkotás varázsáról, KOMP-PRESS, 2001, 13-52. o. 
71 Massimo Cacciari, Verso Prometeo, trad. Thierry Baud, in Luigi Nono, Festival d’Automne à Paris, 
Contrechamps, 1987, 152-154. o., http://www.festival-automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/152.htm. 
72 Idézi Stenzl, Le nouveau Luigi Nono, ih. (Nono, L’erreur comme nécessité, in Revue Musicale Suisse 123, 
1983, 270. o.) 
73 Stenzl, Les chemins de Prometeo, trad. Carlo Russi, in Luigi Nono, Festival d’Automne à Paris, 
Contrechamps, 1987, 170-173. o., http://festival-automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/086.htm. 
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a saját idejű tartamot Dolinszky Miklós szép esszéjében – Walter Wiora nyomán – gratiának 

nevezi, a könnyedség kegyelmi állapotának.74 És éppen a gratia sajátos tartama teszi azt 

lehetővé, hogy hallgatás (úgy is mint szólni engedés/megszólaltatás) és zene ideiglenes 

szembenállása nyugvópontra juthasson: „a zene megszólaltatása csakis a gratia kegyelmi 

állapotában lehet méltó a zene szelleméhez”.75     

5. Turner végül beszél a liminális fázisban elnyert új képességek céljáról is: az 

átmeneti rítusban a „vándor” szerepét betöltő személyek azért vettetnek ki időlegesen a 

liminalitás senkiföldjére, s azért vettetnek alá az újraformálódás passzívumának „hogy azután 

képesek legyenek megbirkózni életük új szakaszával”. Ezzel parallel az, amit Jürg Stenzl 

mond a Prometeoról a műhöz írt „guide”-jában:  

„A csendben, az alig-hallhatóban, a soha nem hallottban, vagy ekként soha 
nem hallottban, a hallgatás újszerűségében rejtezik az a »gyenge erő«, amely elég 
arra, hogy »kiugrasson egy korszakot«.”76  

Éppen erre utal az antropológus is: van egy pont, ahol/amikor a liminalitás átcsap 

megint a struktúrába.77 Ám ez az átcsapás semmiképp sem válik valamiféle hegeli szintézissé, 

mert egyáltalán nem a közösség progresszióját szolgálja, hanem éppenséggel az öröktől 

fennálló struktúra megerősítését, fenntartását. A liminalitás nem más, mint a struktúra soha ki 

nem békíthető provokációja,78 amely az „öröktől fennálló” rend elgondolhatatlan előtteséről 

ad hírt, s őrzi is, csakhogy nem az emlékezetben, hanem a liminalitás radikálisan heterogén, 

mégis tapasztalható tartamában. 

Nono saját értelmezése szerint a Prometeo ugyanebben az értelemben provokáció: 

„túlmenni a racionalizmus, a dogmatizmus, a jól kitaposott tudományosság minden 

formáján”. És éppen provokatív mivolta miatt újfent az utópikus energiák visszaáramlásának 

engedi át a terepet: „Az élet új lehetőségeit kell szüntelenül bevezetni. Ahogy Musil mondja: 

»Ha létezik realitásérzék, akkor létezni kell valamiféle talán-érzéknek is«.”79  

                                                 
74 Dolinszky Miklós, Amphion hárfája. Lex, gratia, sortisatio, in Pannonhalmi Szemle, 1999/4, 77-84. o. 
75 uo., 79. o. 
76 Stenzl, Prometeo: un guide; trad. Vincent Barras, in Luigi Nono, Festival d’Automne à Paris, Contrechamps, 
1987, 174-177. o. http://festival-automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/175.htm.  
Vö. ezzel Turner leírását a „gyengék hatalmáról”, amely rokon jellegű a liminalitáshoz, amennyiben a struktúra 
provokációját és „antistruktúráját” érvényesíti, A misztikus veszély és a gyengék hatalma, in uő., A rituális 
folyamat, 122-124. o. 
77 Turner, i.m., 110. o. (A fejlődési szakasz dialektikája). 
78 „Azok szerint, akiknek a »struktúra« fenntartása a fontos, a communitas minden tartós megnyilvánulásának 
veszélyesnek és anarchikusnak kell tűnnie… mindazt, amit nem lehet világosan besorolni az osztályozás 
hagyományos kritériumai szerint, vagy ami a klasszifikációs határok közé esik, szinte mindenütt 
»szennyezőnek« vagy »veszélyesnek« tekintik.” (Uo., 122. o.)    
79 idézi Stenzl a Nonóval készült interjút (L’Unità 58, 1981. máj. 28), Les chemins de Prometeo, ih. 

 166

http://festival-automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/175.htm


Az egyik legérdekesebb Prometeo-értelmezés szerzője, Stefan Beyst joggal nem riad 

vissza attól sem, hogy írásának a „Prometeo. A revolutionary swansong” címet adja.80 Igaza 

van: a forradalmiság, az utópikus energiák jelenléte nem vitatható el Nono kései művészetétől 

sem. Kívánatos itt hangsúlyozzuk Habermas figyelmeztetését is: „Az utópizmus-kritika, 

amely Hegeltől Carl Schmitten át egészen napjainkig a jakobinizmus ördögét festi a falra, 

jogosulatlanul denunciálja az utópiákat, amelyek állítólag elkerülhetetlenül 

összekapcsolódnak a terrorral. Mindazonáltal valóban utópikus a lehetséges életformák 

roppantul bonyolult infrastruktúrájának összetévesztése a sikerült élet egy meghatározott, 

egyedileg létező totalitásával.”81

A magunk részéről gondolatmenetünk utolsó szakaszában nem Nono önértelmezését 

fogjuk követni, és elsősorban nem az utópiába átcsapó liminalitásra összpontosítjuk 

figyelmünket, hanem megpróbálunk hosszabban elidőzni magában a liminalitás tartamában, 

más szóval: a gratiában, s megpróbálunk engedni azoknak az impulzusoknak, amelyek 

mellett eddig elhaladtunk. Mert Nono életművében barangolva nem szeretnénk olyan 

utasokká válni, akiket a túlzott küldetéstudat vakká tett arra, hogy előrehaladásuk közben a 

feltáruló táj gesztusaira figyelmet szenteljenek. Nem másra van szükség, mint a gadameri 

hermeneutika „elidőzés” fogalma szerinti odahallgatásra, amely az átmenetről szóló beszélyt 

arra sarkallja, hogy bizonyos pontokon maga is átmenetté váljon: a diszkurzív előrehaladásból 

a gratia gesztusába. „A zenét nem hangokból kell összerakosgatni, hanem gesztusokból 

szétbontani, mert a zenében végső soron addig van gratia, amíg gesztus van.”82  

 

 

Topoi és methodosz 

 

 A kései Nono számára a hang-köz eredeti és tulajdonképpen teljesíthetetlen, mert soha 

ki nem meríthető kihívása a zene eredendő liminalitását, eredendő átmenetiségét engedi 

megnyilvánulni. Ahogyan a már többször is idézett jelmondatból kitűnik, az átmenet etikája 

számára magának az átmenetnek a helye válik kérdésessé, a hangok „köze”. Nem véletlen, 

hogy a kései Nono számára zeneszerzés-technikailag elsőrendűen a zenei tér kérdése vált 

égetővé.  

                                                 
80 Stefan Beyst, Luigi Nono: Il Prometeo. A revolutionary swansong, 2003, http://d-sites.net/english/index.htm. 
81 Habermas, A jóléti állam válsága és az utópikus energiák kimerülése, i.m., 307-308. o. 
82 Dolinszky, Amphion hárfája, 81.o. 
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A Prometeo zenei teréről már volt szó, és most tegyük hozzá, hogy ez a mű egyáltalán 

nem áll egyedül sajátos tér-koncepciójával. A kései korszak számos műve hasonló 

elgondolást követ: a No hay caminos, hay que caminar… Andrej Tarkowskij hét „kórusra” 

osztva ülteti a hallgatóság köré a nagyzenekart, a Caminantes… Ayacucho az élő 

elektronikával módosított és szétszórt szólisztikus hangzások mellé két kórust és három részre 

osztott zenekart alkalmaz, a La lontananza a nyolc hangszalagsáv mellett egyedül fellépő 

hegedűs számára 10 darab, a tér különböző pontjaira állított kottaállványt ír elő, amelyek 

között a muzsikusnak újra és újra vándorolnia kell (a mű alcíme: Madrigale per più 

caminantes con Gidon Kremer). Ugyanakkor az olyan művekben, amelyek hagyományos 

felállásokat alkalmaznak (Fragmente – Stille, an Diotima, vonósnégyes; A Carlo Scarpa, 

architetto, ai suoi infiniti possibili, orchestra a microintervalli) ugyanígy kialakul az az 

imaginárius zenei tér, amely egyebütt a live electronics és az akusztikus térben bevezetett 

innovációk közreműködésével áll elő.       

 Mindez azzal magyarázható, hogy az imaginárius zenei tér feltétele nem az empirikus 

hangzásoknak az a „köze”, köztese, amely a hangforrások szisztematikus horizontális, 

vertikális és dinamikus diszperziója, illetve a hangnyalábok cirkuláló emissziója révén 

realizálódik, hanem maga az intervallum, amely összeköt „csak két hangot”, nem kevesebbet 

teljesítve ezzel, mint helyet nyitva egy gesztus számára, amely a két hang közötti intenzív és 

extenzív feszültségben, polémoszban és filiában vibrál. Mindennek fényében Dolinszky 

rejtélyességében is megragadó mondata is világosabbá válhat: „a zenélés mindenekelőtt nem 

hangok, hanem helyek megszólaltatása”.83     

 Nono kései művészete a zene alapvető topologikus természetét teszi világosan 

érzékelhetővé. Ezt saját nyilatkozata is megerősíti, amelyben az empirikus hangzó tér és a 

zene imaginárius terének egymásrautaltságát hangsúlyozza:84  

„számomra a kapcsolat, amely egyesít egy hangot és egy helyet, 
fundamentális: hogyan vegyül el egy hang más hangokkal a térben, hogyan 
egyesülnek… Más szavakkal, a hang hogyan köti meg a helyet [l’espace] és a hely 
hogyan fedi fel, nyilatkoztatja ki a hangot”.85  

A kései művek egyik csoportja mindezt elsősorban a hangköz (újra)értelmezése révén teszi. A 

hangköz újraértelmezhetőségét pedig egyfajta redukció végrehajtása során foganatosítja. A 

                                                 
83 Dolinszky, i.m., 81. o. 
84 E témát egy korábbi írásomban már érintettem: Veres Bálint, Hang-szín, hang-tér, hang-verseny, hang-…, in 
Magyar Zene, 2006/4, 422. skk. 
85 idézi Friedemann Sallis, i.m., 76. (Luigi Nono, „Lire l’espace, écouter les couleurs, le silence… Sur quatre 
thèmes, des textes de Luigi Nono”, Concerts Luigi Nono, Wolfgang Rihm, Brice Pauset, Festival d’Automne á 
Paris, 1999, 9. o.)  
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három mű, amelyekre most röviden utalni szeretnék: az 1979-es hat ütősre és élő 

elektronikára komponált Con Luigi Dallapiccola; az 1984-es zenekari mű, az A Carlo Scarpa, 

architetto…, amely mikrointervallumokat ír elő; majd legvégül az 1987-es No hay caminos, 

hay que caminar… Andrej Tarkowskij, amely szintén nagyzenekarra íródott.     

 A Con Luigi Dallapiccola identifikálható hangzásai (amelyek csak a kompozíció 

egyik „oldalát” képviselik, a változatos és meghatározhatatlan ütős hangzásokkal 

szembeállított temperált hangmagasságokkal dolgozó aspektust) a címben megidézett mester 

Il Prigionero című operájának „Fratello”-motívumából születnek meg. Ez a három hangos 

motívum az F-E-Cisz(Desz) hangokból áll, és a kisterc, a nagyterc, a kisszekund és 

komplementer hangközeik (nagy- és kisszext, nagyszeptim) alapanyagát szolgáltatja. A mű 

folyamán ez a hármas kibővül saját tritonusz távolságú transzformációjával, tehát a H-Aisz-G 

hármasával is. Így az eddigi hangközök köre a nagyszekund/kisszeptim, a kvart/kvint és a 

tritonusz hangközeivel kibővülve most már teljessé válik. Persze a műalkotás ott kezdődik, 

amikor ebből a hat hangból (ami nem egy előre rögzített skála, vagy reihe, hanem viszonyok 

eldöntetlen és eldöntésre váró tárháza) a lehetséges hangköz- és hangzatkombinációk az ütős 

hangzásokkal keveredve, összeolvadva és szétválva, végtelennek és kiismerhetetlennek tűnő 

permutációs játékba kezdenek, amely erre is, arra is utakat nyit a hangközök keltette térben.       

 Az A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili című kompozíció éppen itt 

folytatja: a redukcióból kibomló lehetőségek végtelenjénél (infiniti possibili). Nono most már 

csak két hanggal dolgozik, az Esz-szel és a C-vel. Ezek monodikusan, egymást váltogatva 

vonulnak végig a darabon, s csak egyetlen központi szakaszban szólalnak meg szimultán. A 

tíz perces mű szinte végig ppp dinamikát ír elő (mint ahogy szinte mindegyik kései Nono 

mű), hogy annál megrendítőbben törjön ki egy-egy pillanatra a háromszoros forte (akárcsak a 

Prometeo kibírhatatlan erejű „rohamaiban”, vagy a No hay caminos… A. Tarkovskij hatalmas 

dobcsapásaiban). De a kompozíció lényegi elemét még nem említettük: az alapot adó hangköz 

két hangja alig-alig szólal meg tiszta, temperált formájában, hanem mindig negyed, nyolcad, 

sőt tizenhatod hangnyi elszíneződések között mozog. A mikrointervallumok mintha úgy 

próbálnák felfedezni a hangok megfoghatatlan közöttjét, az intervallum belső vidékét (vö. 

Eötvös Péter egyidejű Intervalles-Intérieurs-jével86), hogy belakják, betömik a maguk 

származtatott kvantitásaival. De mindezzel nem hogy az Esz és C között feszülő láthatatlan 

utat nem tisztázzák, hanem valójában felismerhetetlenné teszik a temperált és nem-temperált 

hangok különbségét, ami a kottában ugyan a szem számára továbbra is jól 

                                                 
86 Elemzését lásd: Veres Bálint, „Tudományos művészet”, in Magyar Zene, 2005/1, 65-76. o. 
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megkülönböztethető marad, ám a hangzásban, ami a hallásért van, csak utak végtelenjét szüli: 

apróbbnál-apróbb intervallumokat, egyetlen tisztázásra szánt út helyett tisztázhatatlan 

utacskák milliárdjait… Ezen a ponton a sokat idézett jelszó az ellenkezőjébe fordul: csak utak 

vannak mindenfelé, hogyan lehet így járni?           

 Így érkezünk el a harmadik műhöz, a Tarkovszkij szellemét idéző No hay caminos, 

hay que caminarhoz. A redukció itt a végsőkig jut: a hét csoportra szétosztott zenekarban 

lényegében egyetlen G hang vándorol a térben.87 Itt éppúgy nem „a magában álló hang” 

metafizikájára vonatkozó meditácóval van dolgunk, hanem – ahogyan azt már az előző 

darabban is láttuk –, a mikrointervallumok alkalmazása révén éppen magának a hangnak az 

önazonossága válik kérdésessé: „hely-telenné” lesz. Nono levonta az előző darab 

felvetéseinek bizonyos konzekvenciáit: ha nincs identikus hang, akkor nincs identikus 

hangköz sem: nincs út, amin járhatnánk. Mindez maga a bénultság poétikája, ahol az 

akusztikus térben a korábbiaknál jóval radikálisabban széttelepített zenekarban vándorló 

hangzások minden korábbinál mélyebb ínséget jeleznek: azt, hogy vajon a térben céltalanul 

bolyongó hangból hogyan lesz zenei gesztus, hogyan lesz zenei hely? (Emlékezzünk 

Dolinszky mondatára: a zenélés mint „helyek megszólaltatása”). Nono ahelyett, hogy 

kihasználná a felfokozott térakusztikai potenciálokat és valami hatalmas hangzó tűzijátékot 

rendezne a teremben (a Prométusz-tematika korábbi feldolgozója, Szkrjabin számára egy 

ilyen lehetőség talán nagyon is vonzónak tűnt volna…) a végletekig redukál, egyetlen hangra 

szorítkozik, hogy feltárhassa a zenei tér alapvető kérdését: tér és hely különbségét.  

 A két fogalmat eddig felcserélhető módon használtuk. Csak most jutottunk el arra a 

pontra, amikor ki kell éleznünk tér és hely különbségét. A kettő különbségét a No hay 

caminos… bénult meneteléséből tanuljuk. Ennek a darabnak úttalan vándorlása a honnan és a 

hová kérdésességét tanúsítja, valamint a lokalizáció ínségét – mindez az identitás 

bizonytalanságaként, vagy nyitottságaként is értelmezhető. Egyetlen hangja bolyongásával az 

absztrakt tér ürességét leplezi le. Hiszen az újkor tér-fogalma valami üres kiterjedést jelent, 

amelynek jelentősége pusztán abban áll, amit tartalmaz, vagy tartalmazhat. A No hay 

caminos… extenzív tere kívülállását tanúsítja a zene imaginárius teréhez képest.  

Az üres térben megtett ínséges vándorlásban valami nagyon is pozitív válik újra 

érzékelhetővé. Kiderül: az üres tér csak hangokat tartalmazhat, a hely viszont a gesztus 

                                                 
87 A pontosság kedvéért: a darab néhány pontján a vonós hangszerek a hídon kívüli részen is megszólaltatják a 
hangszert (dietro il ponte). Az így megszólaló „abnormális” hangok ugyan nem egyenrangúak a megképzett G-
kkel, átmenetileg mégis szélesebbé teszik a hangspektrumot.  
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felnyílását engedi. A hely nem üres tartály, ami bármivel megtölthető, hanem olyan 

megnyílás, amely egy gesztust enged magában érvényre jutni. Heidegger ezt így magyarázza:  

„A görögöknek nincs szavuk a »tér«-re. Ez nem véletlen; ők ugyanis a térbelit 
nem az extensio felől tapasztalják, hanem a hely (τόπος) mint χώρα felől, amely sem 
helyet, sem teret nem jelent, amelyet azonban az ott álló elfoglal, betölt. A hely 
magához a dologhoz tartozik. A különböző dolgoknak mindnek megvan a maga helye. 
A létesülő [a gesztus – V.B.] ebbe a helyi »tér«-be állíttatik bele, majd belőle állíttatik 
ki. Ahhoz azonban, hogy ez lehetséges legyen, a »tér«-nek semmiféle módon nem 
szabad kinéznie, bárhonnan származzanak is a kinézés lehetséges módozatai. Mert 
amennyiben hasonlatos lenne valamely belátható kinézeti módhoz, akkor a részben 
ellentétes, részben más lényegű alakok felvételekor a mintaképnek csak rossz 
megvalósulását engedné létrejönni, amennyiben ezenközben kénytelen lenne a maga 
saját kinézetét is előtérbe hozni.”88  

A platóni khóra Heidegger értelmezésében (amelyet többek között John Sallis és 

Jacques Derrida gondolt tovább egy-egy kiváló esszében89) „a minden különöstől magát 

elkülönítő, a kitérő, amely ily módon éppen valami mást enged meg, valami másnak »csinál 

helyet«.”90 A No hay caminos…-ban a hang-köz, az intervallum mint átmenet bénultsága 

révén a zene helye válik – ha csak kérdésként is – emfatikusan tapasztalhatóvá. A hangköz 

hiányában ugyanis maga az intonáció árulkodik a zene eredendő átmenetiségéről. „Az 

intonáció a megfelelő hang megtalálását, a lárma megszakítását és átvezetését, a zajból a 

hanghoz tartó átmenetet, megszakítást és egyben a szakadás közvetítését, a hangolást, 

ráhangolódást és emelkedett hangulatot jelenti. Az intonáció a kezdet művészete.” – mondja 

Hannes Böhringer.91       

 

*** 

 

 A nonói redukció a No hay caminos… végpontjáról folytathatatlan, hiszen ebben a 

darabban egyetlen intonált (de nem identikus92) hang maradt. Az utolsó három befejezett 

műben (Post-prae-ludium no. 1 „per Donau”, 1987; La lontananza nostalgica utopica futura, 

1988; „Hay que caminar” soñando, 1989) nem is tartja magát az egyetlen hang poétikájához. 

Az előzőekben kiformálódott „zenei topológia” fejleményeihez azonban hű marad. A korábbi 

                                                 
88 Martin Heidegger, Bevezetés a metafizikába (1953), Vajda Mihály fordítása, Ikon, 1995, 33. o. 
89 John Sallis, A platóni chóra (1991), Betegh Gábor fordítása, in Athenaeum II., T-Twins, 1994, 25-39. o. 
Jacques Derrida, Khóra (1993), in Esszé a névről, Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán fordítása, Jelenkor, 
1995, 107-157. o. 
90 Heidegger, i.m., 33. o. 
91 Hannes Böhringer, Az orgona intonációja, in Kísérletek és tévelygések, Tillmann J. A. fordítása, Balassi 
Kiadó-BAE Tartóshullám, 1995, 67. o. 
92 Mert „az intonáció sosem tiszta.” (uo., 66. o.) 
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zenekari apparátusokkal szemben most mindhárom mű kamarazene, maximum két előadóra. 

Jóllehet ez a lecsökkentett hangszerelés további redukálódást sugall, valójában kinyílásról van 

szó.  

Az utolsó művek viszonylagos kinyílásának magyarázatához az „úton lét” görög 

szava, a methodosz révén juthatunk közelebb. A mi metódus szavunk, ami mindközönségesen 

módszert és eljárásmódot jelent, halványan őrzi még származását, olyan kifejezésekben, mint 

például: „megoldani a feladatot valamilyen úton-módon”. Nono utolsó művei ezt az 

elhalványult összefüggést elevenítik fel nagy erővel, amennyiben a játékmódok mint 

metódusok újraértelmezett jelentőségét tanúsítják. Éppen ezt hangsúlyozza Jürg Stenzl is, 

amikor az utolsó műveket leginkább előlegző, Fragmente – Stille, an Diotima (1979) című 

vonósnégyest a következő szavakkal jellemzi:  

„Már a vonósnégyes első néhány akkordja kidomborítja a mű egészének 
lényegi és meghatározó elemeit: Nono avégett, hogy mindig új hangzó fenoméneket 
hívjon elő, a vonós hangszerek nagy számú játékmódját alkalmazza, olyanokat is, 
amelyek addig ismeretlenek voltak kompozícióiban. A szonorikus eredmény hangról-
hangra változik… Az együttjátszásból … egyfajta »monódia« születik, amelynek 
kontinuitása folyton megszakad különböző tartamú csendek, pauzák révén…”.93  

A metódus (úgy is mint methodosz) nem egyszerűen technikai eljárás, hanem – a 

szónak kettős értelmében – az intonáció útja-módja. Hiszen az intonáció, amely „sosem 

tiszta” (Böhringer) – mert maga is csak átmenet/közelítés a gratia felé – mindig csak 

valamely metódusban realizálódhat. A metódus – ami Nono utolsó műveiben hangsúlyozottan 

többes számú – nem más, mint az intonáció egyik vagy másik útja: az átmenet átmenetisége, a 

gratia approximációjának hogyanja.      

Az így értett metódus megújított jelentőségét az utolsó három alkotás közül a 

legszemléletesebben a La lontananzá-n tudjuk megmutatni, amely mű alcímében a legkevésbé 

sem szokásos módon egy bizonyos előadóra, avagy „együtt-utazóra”: Gidon Kremerre utal. E 

nyitott (és formailag diffúz) kompozíció egyszerre jenelévő és távolban maradó 

előadója/előadói (a hegedűs és a nyolc hegedűs hangszalagsáv) különböző korokból és 

idiómákból származó, torzított formában is felismerhető, ám önmagukban mindig túlzottan 

sokértelmű zenei toposzokat intonál(nak). Eközben a mű a metódus mint úton-lét egy másik 

jelentésárnyalatát is játékba hozza: az előadó a teremben szétszórva elhelyezett 

kottaállványok között tényleges színpadi utat tesz meg. Egyik kottaálványtól a másikhoz 

haladva nyitja fel a zeneművet. Nem előzetesen „elkészített” útvonalat teljesít, hanem a 

                                                 
93 Stenzl, Le noveau Luigi Nono, ih. 
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vándorlásban létrehozandót. Maga a textus csak alapot nyújt e vándorló-létrehozáshoz, 

minthogy radikálisan fragmentált, kerül minden progressziót, minden dramaturgiát, minden 

narratívitást, minden linearitást (mindez jórészt már a vonósnégyes óta így van). Egyedül egy 

homályos szimbolizmust ír elő: az utazás és együtt-utazás mitikus példázatát, amelyben a 

vándorló előadó egy ideig párhuzamosan halad a szalagzene sávjaival (amelyek már érkezése 

előtt is szóltak, s távozása után sem némulnak el…). A megszólaló toposzok és 

játékmetódusok nem alkotnak koherens rendszert, hanem csak kis figura-szigetekké állnak 

össze, majd elenyésznek. Eközben zene és csend polemikus és szenvedélyes összetartozásáról 

adnak hírt, valamint eme összetartozás titkáról: khóráról, ami – ahogyan Derrida mondja – 

„talán nem csak a felfogható [az imaginárius zenei teret eltöltő] és az érzékelhető [az 

akusztikus teret belakó] közötti mélység, …hanem az, amely minden párok és egy másik 

között van, ami még csak az ő másuk sem volna.”94 [kiemelés, beszúrás tőlem – V. B.]  

Khóra (ami „tér”, „hely”, „táj”, „vidék”, „lefoglalt ülőhely”, „rangsor”, „anya”, 

„dajka”, „lenyomathordozó”) az átmenet helye: egyszerre csend (helyet adván a hangnak) és 

egyszerre hang (helyet adván a csendnek); és egyik sem, hanem csak a kettő között az az 

észrevétlen „és”, amelyről Cacciari beszélt „isteni”-t és „emberi”-t emlegetve. E két „fajta” 

találkozása a khóra helyén esik meg, ami egy „harmadik fajta” (triton genosz, Timaiosz 48e-

52e). A kései Nono zenemisztikájában Muszikhóra az „és” helye, ami az „oszthatatlan” és 

„sohasem egyesült”-ben van. Ezek „az ünnep nevei” – mondja Cacciari.95 Izajás is „és”-t 

mond, midőn az eljövendő ünnepről beszél:  

„akkor majd a farkas és a bárány együtt legelnek…” (Iz 66,25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                 
94 Derrida, i.m., 27. o. 
95 Cacciari, Verso Prometeo, ih. 
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III. 3. A vakság poétikája (A látás problematikája Giya Kancheli művészetében) 

 

„Látom, vakon” 

(Balassa Péter: Jeruzsálem kapujában)  
 

Nono életművének áttekintése során figyelemmel időzhettünk a poétika felől elgondolt 

paralízis eseményénél, ami mindinkább a perceptív és hermeneutikus elem (az előadónak és a 

hallgatónak, illetve az előadó és a hallgató testének) felértékelődésével, azaz a zene 

intonációjának és meghallásának felülkerekedő kérdésességével járt együtt. Ez a kérdésesség 

és ínség nem másban artikulálódott, mint a tragedia dell’ascolta tapasztalatában, ami a 

profetikus vagy prédikátori jellegű zeneszerzői alanyiságról (és az ezt kiegészítő/”megfejtő” 

normatív hermeneutikáról) az előadó és az előadóval együtt haladó (più caminantes con 

Gidon Kremer) hallgatói alanyiságra, mint kérdéses, helyét kereső identitásra tette át a 

hangsúlyt.  

Az emigrációban élő jelentős grúz komponista,96 Giya Kancheli művészetének 

elemzését a hangsúly áttolódásának eme pontjától kívánom indítani, rámutatva arra a 

működésre, avagy viselkedésgyakorlatra,97 amely a művészet tapasztalatában fellépő 

kimozdítottságunk, depozicionált hermeneutikai szituációnk bizonytalanságát a szerző 

eltűnése után hátramaradt műtárgy rögzítésével igyekszik ellensúlyozni, elhessegetve a 

figyelmet éppen arról, ami a zavar szituációjában a leginkább méltó lenne a meggondolásra. A 

rögzítés, avagy fixáció gyakorlata – ami a hermeneutikai ínséget azáltal artikulálja, hogy 

szándékosan tematizálatlanul hagyja – a formatani zeneanalízis 19. században etablírozott és 

akadémiai rangra emelt praxisa, amely kifejezetten az abszolút zenemű eszméjére válaszol, s 

előfeltevései az önmagának-elég, „külső” vonatkozásoktól eloldott, zárt opus ontológiájára 

támaszkodnak. Innen kell tehát indulnunk, a formatani analízis nézőpontjából, ha 

érzékelhetővé kívánjuk tenni azt a hermeneutikai dimenziót, amely Kancheli (és nem csak 

Kancheli) művészetét jelentőssé teszi, s ami megújítja azt a nem is annyira evidens állítást, 

hogy a zene „művészet a fül számára.”98

                                                 
96 Az orosz és szovjet zene mindenkori „száműzetéséről” lásd Dmitrij Szmirnov informatív összefoglalását: 
Smirnov, Russian music in Exile, 1993, http://website.lineone.net/~dmitrismirnov/Exile.html  
97 A „viselkedésgyakorlat” plauzibilis – mert a diskurzust és mindenféle alternatíváját is egyaránt elérő – 
fogalmát Berszán Istvántól kölcsönöztem. (Berszán, Kivezetés az irodalomelméletből, Mentor Kiadó, 2002.) 
98 Erwin Stein, Form and Performance, Faber and Faber, London, 1962, 23. skk. E közhelyszerű gondolat 
filozófiailag megújított értelmének kibontását lásd: Csobó Péter, A zenefenomenológia eszméi. A hallás filozófiai 
reflexiói az érzéki hangoktól az identikus zeneműig, PhD disszertáció, kézirat, Debreceni Egyetem, 2005, kül. 2-
10. o. (A Helmholtz hangérzettanáról szóló fejezet szerkesztett változatát lásd: Az érzéki hangoktól a 
hangérzetekig, in Vulgo, 2005/1-2, 196-213. o.) 
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Szemfüles zenetudomány 

 

Giya Kancheli művészete a rutinos fül számára könnyen az üresség, homályosság, 

erőtlenség, kezdetlegesség, banalitás (hogy ne mondjam: primitívség) benyomását keltheti. A 

szakértő pillantás számára nem hogy nem nyílik meg, de egyenesen képtelenségbe fullad. 

Mindez a legkevésbé sem véletlen. A „rutinos fül” ugyanis – s most nyugodtan gondolhatunk 

Adorno autentikus zenehallgatójára99 – éppen azáltal kitüntetett, hogy nem csak egyszerűen 

hallgat, de meg is hall. A kérdés mármost az, hogy mi is lenne az a valami, amit e fül az adott 

műalkotásban meghall (s nem egyszerűen csak érzékel). Ez a valami minden esetben egy 

tárgyi elem, amely a felfigyelés, az észrevétel számára adódik. A szakértő zenehallgató 

például különféle sémákat, modelleket képes felismerni a zenei anyagban (hangnemet, 

témákat, rekapitulációt, stb.), képes megállapítani ezek kölcsönös viszonyait (alaphangnem, 

domináns, moduláció, transzformáció, stb.), „mögé lát” a primer módon adódó akusztikai 

eseménynek, s végül az egészet mint „hangozva mozgó formát” (Hanslick) képes felfogni. 

Intencionáltságát tehát végeredményben az észrevevés-belátás-látás mezeje uralja. Nem is 

csoda, hiszen már „a görög filozófia napjai óta a szemet ünnepelték a legkiválóbb érzékként,” 

ami nem csak azt jelentette, hogy „a látóérzéket előszeretettel tekintették egy átfogó 

intellektuális építmény analogonjaként, hanem [azt] is, hogy a látás az egyáltalában vett 

észlelés modelljéül, s ezzel más érzékelési módok mértékeként is szolgált” (Hans Jonas).100

Azt mondanánk tehát, hogy az analitikus zeneszakértő valójában inkább látja, mint 

hallja/hallgatja a zenét? Bizonyos értelemben igen, amennyiben a hallás útján 

végeredményben látvány és látás után vadászik.101 A látvány pedig másfelől kép, s mint ilyen 

egy előállító létrehozás képződménye.102 Ez az előállítás (Vorstellen) pedig azért történik, 

hogy a létező „úgy legyen kiállítva, hogy a vele számoló ember biztosítva lehessen, és 

bizonyosságra juthasson.”103 A létező előállítása a képben nem más, mint annak meghódítása, 

birtokolhatóvá tétele. Sőt, korunkban – a „világkép korszakában” (Heidegger) – „az 

egészében vett létező” már csak annyiban az, ami, „csak és kizárólag akkor létező, 

                                                 
99 Theodor W. Adorno, A zenével kapcsolatos magatartás típusai, Tandori Dezső fordítása, in uő., A művészet és 
a művészetek, Helikon, 1998, 306-322. o. 
100 Hans Jonas, A látás nemessége, Menyes Csaba fordítása, in Fenomén és mű, szerk. Bacsó Béla, Kijárat, 2002, 
109. o. 
101 Vö. Brian Hyer kiváló analízis-analízisével, Second immediacies in the Eroica, in Music theory in the age of 
Romanticism, 101. skk.  
102 Martin Heidegger, A világkép kora, 97. o. 
103 uo., 93. o. 

 175



amennyiben az előállító-alkotó ember állítja oda”.104 A látás utáni hajsza tehát – a 

zeneértésben is – egészen egyszerűen fogalmazva arra fut ki, hogy az ember végül „képbe 

kerülhessen” a dologgal kapcsolatban. Képbe kerülés, leképezés: a létező ideációként való 

fölfogása.  

Martin Heidegger arra figyelmeztet 1922-es Arisztotelész olvasatában,105 hogy amikor 

a létezőt annak kinézetére (eidoszára, ideájára) való tekintettel ragadják meg a görögségben 

(különösen Platóntól) – ami a látás primátusát és a fogalmi tisztázás előretörését hozza 

magával –, akkor másfelől az eredeti fenomenológiai tapasztalat radikális temporalitását 

oltják ki. A képnek ugyanis nincs ideje, a kép nyújtotta látvány nem sugallja az idő sürgetését, 

s nem állítja az embert egy olyan ínség elé, amelyben csak a logoszra hagyatkozhat. („Jól 

vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, 

mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi 

az Úr akarata.” Ef 5, 15-17) S megfordítva: a logosz csak az időben bomolhat ki, megszólítás, 

megszólítottság és megfelelés az időiség indexét hordozza.  

Amikor tehát a formatani analízis jobbára az észrevétel/látás útján kíván képbe kerülni 

az adott zeneművel kapcsolatban, akkor éppen azt kockáztatja, ami a zeneművészet 

legelemibb sajátja: az idő szólítását és szólni hagyását, az időiség egzisztenciális tapasztalatát. 

Ehelyett a mű (mint műtárgy) képletéhez jut, a struktúrához, az építőkövekhez, a 

viszonylatokhoz és árnyalatokhoz, hangközökhöz és ritmusképletekhez, Leitmotiv-hoz és 

Reihe-hez, idézetekhez és allúziókhoz, szabályokhoz és szabálytörésekhez, a rész és az egész 

bonyolult összefüggésrendszeréhez.  

Mindez jól ismert. Jól tudjuk azt is, hogy ez a zenehallgatás milyen jelentős szerepet 

játszott különösen a 20. századi zene fejlődésében, az újabb és újabb avantgárdok, törések és 

rehabilitációk, neo- és retro- irányzatok önmanifesztációiban, progresszióiban és agóniáiban. 

Az utóbbi évtizedek zenéjében ugyanakkor egyre-másra tűntek föl olyan formátumos alkotók 

(Feldman, Kagel, Scelsi, Otte, Terterjan, Górecki, Pärt, Knajfel vagy éppen Kancheli), akik 

műveikben mind kevesebb fogódzót nyújtanak az objektivista (akusztikai-harmóniatani-

strukturalista terminológiával dolgozó) zenetudomány számára az értelmezhetővé tételt 

                                                 
104 i.m., 95. o.; Lásd még Balassa Péter esszéjét, amelyben így fogalmaz: „Az évezred végén szinte csakis 
képeket néz az ember, csaknem vetített képeken át tapasztalja, éli a világot. A tapasztalás és az élet struktúrája 
alapvetően változott meg ezáltal.” [A képben most] „a bemutatás helyére a látvány megcsinálása, a 
megcsináltság, a szubjektív teremtés lép, ez az, ami gyökerestől felforgatta a látáshoz, létünkhöz való 
viszonyunkat.” (A fényírástudók felelőssége, in Szabadban, Liget könyvek, 1993, 278-285. o.) 
105 Heidegger, Fenomenológiai Aristotelés-interpretációk (A hermeneutikai szituáció jelzésére), Endreffy Zoltán 
és Fehér M. István fordítása, in Existentia, 1996-1997, vol. VI-VII, No. 1-4, Supplementa, vol. II, szerk. Ferge 
Gábor, 1-136. o. 
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illetően.106 Számos jelentős kortárs alkotás marad az értelmezhetetlenség homályában, 

amennyiben „extra-muzikális” dimenzióikat nem vesszük figyelembe, amennyiben zene és 

nyelv kapcsolatának radikális felülvizsgálatát nem tekintjük a zenetudomány, a zeneértés 

ügyének.107 Különösen igaz ez az olyan aszketikus, pauzákkal és banálisan csengő diatonikus 

foltokkal teli, redukált művészet esetében, mint amilyen Kanchelié. 

E törékeny, alig-zenék megközelítéséhez a jól bevált pozitivista elemzési 

eszközkészlet csekély használhatósága persze korántsem jelent holmi fölszabadulást és 

könnyedséget, hiszen a szigorúságról és eltökéltségről való lemondás hamarosan az 

impressziók illékony és erőtlen világába vezeti a hallgatót, s olyan félreértések születnek, 

mint amilyenek például a 90-es évek első felében voltak megfigyelhetőek a Szovjetunió 

széthullása közepette ismertté váló jelentős kelet-európai zeneszerzők élénk nyugati 

recepciója során. Az újonnan fölfedezett orosz (Usztvolszkaja), ukrán (Szilvesztrov), tatár 

(Gubajdulina), észt (Pärt), lengyel (Górecki), grúz (Kancheli), örmény (Mansurjan), azeri 

(Ali-Zadeh), szlovák (Godár) stb. zeneszerzők redukciós poétikáiban a megfáradt és 

nosztalgiára hajló nyugati értelmiség a keleti időtlenség és kontemplativitás, spirituális 

telítettség „oxigéndús” és gyógyító jelenlétét vélte felfedezni – előbb kissé álmélkodva, 

tartózkodóan méregetve, majd határozottan és ellentmondást nem tűrő módón magáévá téve a 

„meditatív zene” mindent elöntő divatjában. 

Kancheli életművét – szokatlan aurája, a racionalitás-emocionalitás nem megszokott 

egyensúlya miatt is – valamiféle táj- vagy tér-zeneként fogták föl, valamiféle zenei 

Wasteland-ként, s a titokzatos grúz hegyek, orosz sztyeppék és a Tarkovszkij-féle szürreális 

zónák és szemétdombok asszociációit hangoztatták.108 Hiábavaló is lenne cáfolni ezeket a 

megállapításokat, hiszen világos: a Trauerfarbenes Land, a Warzone, a Twilight, a Styx, vagy 

éppen a Mourned by the Wind a legtermészetesebb módon idéznek föl bizonyos vizuális 

konnotációkat, ugyanakkor, ha pusztán csak ennyit érzékelünk ezekből a művekből, akkor 
                                                 
106 Vö. Christos Hatzis, Towards a New Musical Paradigm, in MikroPolyphonie no. 2., July to December 1996. 
http://www.mikropol.net/volume2/hatzis-c/hatzis-ab.html
107 A zenei jelentés ontológiáját és a zeneműnek többnyire önnön kottaképével való azonosítását (”scorism”) a 
közelmúltban többek között Raymond Monelle gondolta újra példamutató módon, egyúttal nehezen vitatható 
kifogásokat sorakoztatva fel a hagyományos zenetudományi analízisek episztemológiai szűklátókörűségét 
illetően. (Monelle, i.m., 147-169. és 230-231. o.) Kevésbé radikális érveléssel bár, de lényegében hasonló 
igényeket jelent be Arnold Whittall is: Autonomy/Heteronomy: The Contexts of Musicology, in Rethinking 
Music, 73-101. o.     
108 Vö. Dylan Trigg, The Space of Absence in the Music of Giya Kancheli, in Azimuté, 2003, www.azimute.org  
Még a kelet-európai zeneszerzést máskülönben meggyőzően interpretáló Wolfgang Sandner is egyfajta (ha nem 
is valamiféle programzene értelmében vett) „képiségről” beszél. (Sandner, Versuch über das Fremde. Giya 
Kancheli in seiner Musik, kísérőtanulmány a Trauerfarbenes Land c. CD-hez. ECM Records, 1998, ECM New 
Series 1646) A legújabb értelmezések között Rob Ainsley a képiség helyett inkább a mozgóképiség, a 
cinematografikus mozzanatok jelentőségét hangsúlyozza (Not what it used to be? Nostalgia and the Music of 
Giya Kancheli, Ambergate Books, 2006.) 
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előbb-utóbb kérlelhetetlenül felszínre fog törni az a kérdés, amit az aszketikus, fejlődni nem 

akaró, inkább rituális ismétlődéseket mutató életművel kapcsolatban már többször valóban föl 

is tettek: vajon Kancheli elvesztette inspirációját, esetleg cinikussá vált, hogy újabb műveiben 

pontosan ugyanazt írja – ugyanazt a tájképet festi –, amit a korábbiakban már 

megírt/megfestett?109 Ezzel a kérdéssel már a szovjet érában meg kellett barátkoznia, hiszen a 

harmadik szimfónia után a negyedikkel az volt a kritikusok baja, hogy az előző ismétlésének 

tartották, majd az ötödiket a negyedikének és így tovább.110 Nyugatra települését követően – 

az első évek fenntartás nélküli recepciója után – a szovjet időket idézően szólaltak meg 

ugyanezek a kritikai hangok.  

Az oeuvre korai, szomorú és titokzatos tájakat megidéző kép-zeneként való 

értelmezése tehát egyfelől a talmi „meditatív zene” entertaintment-osztálya felé sodorta 

életművét, másfelől – a műértők és magasértelmiségiek nézőpontjából – a több vagy kevesebb 

jóindulattal, de nagyjából kétely nélkül megfogalmazott ítéletet eredményezte, ti. az 

önismétlését. A továbbiakban amellett szeretnék érvelni, hogy Kancheli életműve sem nem 

meditatív kép-zene, sem nem az érzelmek és impressziók ad hoc hömpölygése, hanem erős 

narratív dimenzióval rendelkező művészet, mely szólít, sőt protestál, és gyászol, virraszt, 

emlékezik, időiségünkre figyelmeztet és rezonál. Így talán nemcsak az első, hanem a 

második, az önismétlést hangoztató félreértés is elhárulhat.111   

 

 

„Elfordultam, hogy ne lássam” 

 

A Kancheli kapcsán oly gyakran fölmerülő képiség problémájának újragondolása 

végett a már címében is figyelemfelkeltő Abii ne viderem vizsgálatát javaslom: „elfordultam, 

hogy ne lássam”. Az 1992-es, hangszeres szólistára és elektromos basszusgitárral valamint 

zongorával kibővített vonószenekarra készült mű első változata altfuvolást, majd az 1994-es 

második verzió brácsást állít az előtérbe. E két hangszer egyébként – melyek a hagyományos 

hangszerparkban talán a legközelebb állnak az emberi hanghoz (nem hiába beszélnek 

                                                 
109 Lásd. pl. Ian MacDonald, Giya Kancheli. A critical selection, Music under Soviet rule, Southern Illinois 
University at Edwardville, http://www.siue.edu/~aho/musov/kancheli/kancheli3.html
110 Lásd Giya Kancheli, Grenzen einer Bildwelt?, Übersetzung von Franziska Thun, Magnum Ignotum, ECM 
Records, 2000, ECM New Series 1669. 
111 Jóllehet evvel egy pillanatra sem kívánom azt állítani, hogy a csak megismétléssé sikeredő ismétlés szomorú 
lehetősége nem állna ott „pusztító fenevadként” minden percben az ajtó előtt. De erről maga a szerző bizonyára 
sokkal többet tud, s nem csak a győzelmes oldaláról. Ugyanakkor a korábbi kritikusok, akik például a negyedik 
szimfóniában a harmadik megismétlését látták, idővel másként kezdték értékelni a darabokat, ami ma számunkra 
csak annyi tanulságul szolgál: kár lenne elsietni az értelmezés munkáját.  
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Kancheli hangszeres zenéjének vokális természetéről112) – az egész életműben kitüntetett 

helyet foglal el.113 Ugyanakkor figyelemre méltó, ahogy a partitúra a cím megadása után a 

concerto hierarchiájának szokásos indikációjával szemben a következőképpen tájékoztat: 

vonós zenekarra és brácsára. Már e látszólag formális sorrendcseréből is kitűnik a Kancheli-

életmű egyik legizgalmasabb problematikája: a mindenkori mű alanyának kérdésessége, az 

alanyi pozicionáltság bizonytalansága. Hiszen e zenében, a szólista megkérdőjelezhetetlen 

testi jelenléte ellenére, nem egyértelmű a solo-tutti szereposztás, az előtér-háttér kérdése, s – 

egy lépéssel tovább menve – épp így problematikus az alaphangnem, a tonalitások és 

modulációk rögzítése. Maga Kancheli zeneszerzői munkájának legfőbb kihívását éppen abban 

látja (még ha nem is kevés irónia mondatja ezt vele), hogy miként juthat el újra és újra, önnön 

korlátait és rögzüléseit meghaladva a szubdominánsról a dominánsra, majd onnan vissza 

ismét a tonikára.114 Zenéjében ugyanis – amely mindig hangsúlyozottan lassú (a negyed 

értékek metronómszáma többnyire 48-54 közötti) – folyamatos feszültség és törékeny 

egyensúly érzékelhető a mozdulatlanság (vezetőhangok nélküli tonalitás, diatónia, modalitás) 

és a mozdulás, előrehaladás (funkciós tonalitás, moduláció) intenciói között.115 Időnként 

burdonhangokat hallunk, melyek akár percekig adnak alapot egy hozzájuk és egymáshoz alig-

alig kötődő, kvázi-kontingens, „keleti” időtlenséget hordozó arabeszk sorozatnak, máskor 

meg folyamatosan örvénylő moduláció-hullámok öntik el a textúrát, melyek végén a fff elért 

tonika még meg sem telepedhet egy kicsit, hirtelen ugrással, moduláció nélkül máris egy 

távoli hangnem világába kerülünk. Otthonosság és otthontalanság állapotai váltakoznak 

egyre-másra.  

Egyik legértőbb pályatársa, Alfred Schnittke így karakterizálta Kancheli szimfóniáit:  

„Legfeltűnőbb tulajdonsága az időérzet felfüggesztésének ritka képessége. Az 
ilyen ritka tehetséggel megáldott szerzők a »normális« idő-egységek fölbontása felé 
tartanak, akár úgy, hogy minden pillanatban összesűrítik a figyelmünket (Chopin, 
Szkrjabin, Webern), vagy úgy, hogy kiterjesztik a figyelmünk ívét hosszú, szemlélődő 
távolságokra valamely hangsúlyozatlan szekvencialitás révén (Schubert, Bruckner, 
Stockhausen). Kancheli szimfóniáiban az egyesítését találjuk meg e két jelenségnek. 
Egy relatíve rövid, 20-30 perc időtartamú lassú zenében egy egész életet tapasztalunk 
meg, egy egész történelmet, ugyanakkor az idő folyása nincs jelen – úgy siklunk át 
századok fölött, mint valami repülőgépen, amelyben nem érzékelhető a sebesség. […] 
Minden megjelenik a fülünk [sic!] előtt, folyamatában és (valami magasabb 

                                                 
112 Lásd Wolfgang Sandner bevezetője a Sikorski honlapján (The finite quality of silence): 
http://www.sikorski.de/en/frameloader.html?frame=http%3A//www.sikorski.de/composers/composer9.html
113 Az altfuvola kiemelt szerepet kap a szimfóniákban és különösen az Exil-ben; a brácsa a Vom Winde beweint 
című, „liturgia” megjelölésű kvázi-versenyműben, a brácsaversenyben, a Caris Mere-ben, a Styx-ben. 
114Arved Ashby and Margarita Mazo, Composer in interview: Giya Kancheli, in Tempo, 2000/1, 11. o.. 
115 Vö. Hans-Klaus Jungheinrich, Ein Nordwind, der die Geschichte versengt, kísérőtanulmány a Caris Mere c. 
CD-hez, ECM Records, 1997, ECM New Series 1568. 
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értelemben létrejövő ellenpontban) szimultán. Bár nem tudjuk sem az idejét, sem hogy 
honnan ered e folyamat, sem azt, mit jelent – de éppen ez által kapcsolt minket 
magához az élet titokzatos lezárulatlanságához,”116 [– amit úgy is tapasztalunk: nem 
áll össze egy képpé.] 

Ezek a feszültségek és ellentmondások: mozgás és mozdulatlanság kiegyensúlyozott 

összebékíthetetlensége, tonális-harmóniai szabályok túlfeszítése és fölmondása adják 

Kancheli újtonalitásának nonkomform és nem-ortodox konzervativizmusát és modernségen 

túli modernségét. Egyfajta nem-zenei értelemben vett polifóniáról van itt szó,117 Ives 

művészetére emlékeztető többszólamú narrációról, melyben a mindenkori „szólisták” és a 

„kíséret” szerepe és szerepváltásai, szcenírozott szimbolizmusai, valamint a lineárisan 

egymást követő (időnként párhuzamosan futó) zenei blokkok motívum- és 

hangnemösszefüggései egy radikálisan nyitott és az értelmezés számára nem kevés munkát 

vagy játékot kínáló eseményt ígérnek. A „tisztán” zenei itt egy erősen asszociatív meta-zenei 

dimenzióval olvad egybe, s éppúgy a zeneszerzés hermeneutikus fordulatát jelzi, mint a kései 

Nono életműve (amelyhez Kancheli egyébként a Gidon Kremer által bemutatott 

gyászzenével, a Nono emlékére írott Lament-tel kapcsolódott118).  

Ha nem az előző gondolat fényében közelítünk Kancheli zenéjéhez, akkor könnyen 

úgy eshet, hogy az analízis – minthogy a mű textúrája nem kínál kielégítő terepet begyakorolt 

operációi számára – nem lesz képes többet nyújtani elemek puszta felsorolásánál: annak 

regisztrációjánál, hogy egy A hangnemi fókuszból indulunk, majd megjárva sok rokon és 

idegen hangnemet, végül egy nyitottságot sugalló C-ben záródik a darab; hogy a zenei anyag 

egy pp ismételgetett tiszta prím motívumának, egy ideges és mindig megakadó, szekvenciális 

és barokkos ff futam-motívumnak és egy tölcsérszerűen felfelé majd lefelé haladó (moll) 

skálarészletnek szembeállításai és transzformációi révén konstituálódik (4a-b kottapélda); 

megállapíthatjuk továbbá, hogy a darab bizonyos pontjain váratlanul elvágott kulminácóval 

talákozhatunk, és hogy a tiszta prím motívuma addigi pontszerűsége helyett mind gyakrabban 

a hosszan kitartott prímhang motívumává alakul át és nyer növekvő jelentőséget, s hogy végül 

ez zárja majd a darabot (4c kottapélda). Regisztrálhatjuk még, hogy a darab dichotomnak 

tűnő alapanyagát hogyan töri meg az a „zene-doboz”-szerű zongoramotívum (nem idézet, 

mégis kvázi objet trouvé), ami először a 18. próbajelnél tűnik föl (4d kottapélda). 

                                                 
116 Alfred Schnittke, On Kancheli, in A Schnittke Reader, ed. Alexander Ivashkin, transl. by John Goodliffe, 
Indiana University Press, Bloomington, 2002, 68-69. o. [Beszúrások tőlem] 
117 Vö. Wolfgang Sandner, ih. és Hans-Klaus Jungheinrich, Sinnbilder in fremd gewordenen Räumen, 
kísérőtanulmány az Abii ne viderem c. CD-hez, ECM Records, 1995, ECM New Series 1510. 
118 Érdeklődésük kölcsönös volt, lásd. Carlo Benedetti, Gespräch mit Luigi Nono über die 2. Sinfonie von Gija 
Kantscheli, in L’Unità, 1973. 8. 1. 
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Ám mindezeket regisztrálva még semmit sem mondtunk (s pusztán csak regisztrálva: 

nem is mondhattunk) arról, hogy e mű motívumai az előrehaladásban hogyan válnak 

szimbolikus értékűvé/értelművé (először még csak a periférián föltűnve, majd egyre 

határozottabban magukra vonva a figyelmet), idézetszerűségükből származó „hozott” 

szimbolikájuk, a történelem tengeréből felszívott jelentésrétegeik hogyan kettőződnek vagy 

újulnak meg az egymásra-vonatkoztatottság szerveződéseiben, hogyan, s milyen interakciókat 

folytatnak, hogyan vonzzák és taszítják egymást, miféle érthetetlenül is értelmes mondássá 

állnak össze.  

Ott van például a „zene-doboz” félreérthetetlenül nosztalgikus (és másfelől ironikus, 

elidegenítő) motívuma, amely mintegy gyújtóhatást gyakorol a szólistára, aki addigi semmit-

mondásából (a kontrasztáló részek tiszta prímeinek monomániás ismételgetéséből, és a moll 

szakaszok lamentóiban a zenekari szólamok fedéséből) kilépve ettől kezdve egyre nyíltabban 

veszi át (a dühödt és elkeseredett) szót a zenekartól. Vagy ott van a hosszan kitartott éteri 

hang motívuma a hegedűkön a 21. próbajelet megelőzően (4e kottapélda), mely mintha 

ellenállhatatlanul vonzaná az addig mindig aláhanyatló, de most hosszú lépcsőzetes 

emelkedésbe kezdő brácsát/altfuvolát.  

„Elhallgatás”, „visszafojtás”, „semmit-mondás”, „közbevágás”, „túlfeszítés”, „hozzá-

emelkedés”, „otthonosság”, „otthontalanság”, „dühöngés” és „lamentáció”. Csupa 

értelmezhetetlen vagy csak metaforikusan értelmezhető szó a zenetudomány objektivista 

üzemében.119 Pedig nézetem szerint a szóban forgó darab összefüggéseit és töréseit az efféle: 

improvizetíve és csak esetileg felmerülő szavak mégis jobban fejezik ki, mint a 

szaktudományos masinéria biztonságos, az elemzés alanyát (az alanyiság kérdését) soha meg 

nem kockáztató mechanizmusai. A kockázat pedig azért oly fontos, mert az értelmezésnek 

nem lebecsülendő tétje van: ki az/kik azok, aki(k) itt szól(nak), vitáznak, avagy elbeszélnek 

egymás mellett? Miféle alanyiságot, vagy alanyiságokat feltételez ez a dialógus? Az e 

kérdésekről szóló döntés elsősorban bennünket érint, akik figyeljük a polémiát, de talán nem 

csak figyeljük, hanem részeseivé is válunk, ahogy felkínált perspektívái közül egyiket majd 

másikat kiválasztjuk, s ahogy a perspektívák váltakozásaiban saját lelkünk működésére 

ismerünk.  

                                                 
119 Az „üzem” szó itt azt jelzi: valóban és megalapozottan tudomány, hiszen „ma a tudomány, legyen természet- 
vagy szellemtudomány, csak akkor éri el tudományos tekintélyét, ha intézményesül”, s mint intézmény 
általánosan érvényes felügyelet alá helyezi önmagát. „Önmagában a kutatás nem azért üzemi, mert munkáját az 
intézményben végzi, hanem mert az intézmény szükségszerű, mivel a tudomány mint kutatás az üzem jellegét 
ölti. [… ] A kutatás üzemjellegének lényege abban rejlik, hogy a folytonosan haladó eljárás kénytelen önnön 
eredményeire, mint útjaira és eszközeire berendezkedni.” (Heidegger, A világkép kora, 92. o.) 
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„Elfordultam, hogy ne lássam.” De mitől? És mit jelent itt az: „elfordulni”? Az amitől 

nyilvánvalóan egy látvány, egy kép. Az elfordulás egy mozdulat, ami egy észrevétel és egy 

döntés eredménye. Valami, ami radikális értelemben az időben, időiként esik meg. A kép 

ugyanakkor a megpillantás számára mintha időtlen lenne, hiszen nem először megpillantjuk 

majd meg is látjuk, hanem mintegy időn kívül eleve és már örökre egy látvány. És az marad 

akkor is, ha már elfordítottuk a fejünket. Nem elővételezhető, de nem is túlléphető. Ahogy 

Balassa Péter mondta: „a kép örökkévaló időtlenségében és idegenségében az idő és a történés 

eseményszerűsége megszűnik”.120 Mit számít hát akkor vele szemben az elfordulás?  

Hogy mit számít az elfordulás, csakis egy etikai dimenzió felől, úgy is mondhatnám: a 

lelkiismeret erőterében értelmezhető.121 A harmónialiag ugyan összekapcsolt, ám lényegileg 

inkommenzurábilis elemek szukcessziójában mintha csak ennek az erőtérnek az analogonja 

képződne meg Kancheli művében: a zene szinte folyamatosan eldöntetlenségben hagyja a 

továbbhaladás lehetőségét és irányát, illetve az alanyiság pozícióját. A látás és elfordulás 

belső dialógusa a megszólalás/elhallgatás változó értelmű konstellációiban artikulálódik (a 

hang, ami valami mást némít el; a csend, ami visszafojtja a hangot; a hang, ami uralhatatlanul 

tör elő a csendből; és a csend, ami belátást kínál a hangzavar elmúltával). A közhelyes zenei 

figurativitás, a drasztikus kontrasztokat használó dinamika és a moduláció eszközeivel 

Kancheli a lélekben zajló belső dialógus pathosát teszi tapasztalhatóvá, azt a 

kényszerítettséget, amit Deleuze a gondolkodás pozitivitása és a gondolkodóba ejtettség 

negativitása megkülönböztetésével fejezett ki.122 Deleuze nyomán ugyanis azt mondhatjuk, 

hogy az igazi látást (akárcsak az igazi gondolkodást) éppúgy, mint a látás negációját 

(„elfordultam”) nem a látó, hanem a (meg)látott vezérli. Az elfordulás éppen azt hagyja meg a 

maga igazságában, ami a látót döntés elé kényszerítette: a látvány erősségét, vagy más szóval: 

a kép igazságát. Mert a kép eredetibb értelemben mégsem egyszerűen „az előállító létrehozás 

képződményét jelenti”,123 hanem valami olyasmit, ami megnyílik az ember előtt, ami 

                                                 
120 Balassa Péter, Látom, mert mutatják, és nem lehet nem odanézni, in Szabadban, 114-116. o. 
121 E ponton érdemes megemlíteni, hogy a darabnak lehetséges egy radikálisan biografikus értelmezése is, ami 
kétség kívül nem indokolatlan, ám félő, hogy túlontúl bénítóan hathat az ezen túlmenő, vagy más értelmezések 
számára. Kancheli a mű komponálásába ugyanis akkor kezdett bele, miután (ideiglenesen) Berlinben 
tartózkodva hírül vette, hogy Grúziában időközben véres atrocitásokra került sor, a politikai helyzet teljességgel 
bizonytalan, polgárháborúvá fajult a „felszabadulás”. Az ideiglenes tartózkodás így lassan átalakult ideiglenes 
letelepedéssé (az utóbbi években már Anwerpenben), ami szüntelenül az idegenség és hazavágyás feszültségét 
táplálja. A szólista és a zenekar szembeállításának alapmintájából kiinduló darabot ebből a szempontból könnyen 
egy lelkiismereti konfliktus lenyomataként érthetnénk, s az ilyen értelmezést akár a hazafiság problematikájának 
tematizálására is fordíthatnánk. (Vö. Arved Ashby and Margarita Mazo, Composer in interview: Giya Kancheli, 
in Tempo, 2000/1, 9-15. o.)   
122 „A gondolkodás mit sem ér anélkül, ami gondolkodásra kényszerít, ami erőszakosan lép fel a gondolkodással 
szemben.” (Gilles Deleuze, A gondolkodás képe, in Proust, John Éva fordítása, Atlantisz, 2002, 93-100. o.) 
123 Heidegger, A világkép kora, in Fenomén és mű, 97. o. 
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megszólítja a maga igazságában, döntés elé állítja és a részvétel, illetve a meg-felelés 

kívánalmával szembesíti. 

A darab kezdetén hallható kontraszt: a brácsa/altfuvola semmit-mondó, semmiről-

tudni-nem-akaró prímjei és a zenekar túltengő/erőszakos/kétségbeesett kitörései, e kettő 

összefüggéseiktől megfosztott egymás mellé állítása (úgy, hogy hangnemileg viszont nagyon 

is megegyeznek) már kezdettől magában hordja azt a feszültséget, amit Heidegger szép 

kifejezésével a „lelkiismeret hívásának” mondhatnánk (Kancheli itt azt a tökéletesen 

hétköznapi gyakorlatot képes poétikussá tenni, hogy a szólista ténylegesen „hátat fordít” a 

zenekarnak). A darab folyamán e különnemű elemek közvetítésére különböző kísérletek 

történnek, ám lényegében mindegyik kísérletet a megszakadás és egy fatális csönd beállta 

pecsételi meg. A fatális csönd hosszú pauzája a mélypontról való továbblépés lehetőségének 

és mikéntjének kérdését veti fel, akárcsak a komponista egyetlen operája, a Musik für die 

Lebenden kezdete, ahol egy elképzelt világégés másnapján a hontalan túlélő gyerekek 

újratanulnak énekelni, s ezzel valamiképpen újratanulnak otthon lenni a földön. Ehhez 

hasonlóan az Abii ne viderem visszafojtásokkal, elhallgatásokkal és komor csendekkel tagolt 

felülete is arra kérdez rá, hogy a deterritorializált egzisztencia miképpen rendezkedhet be és 

vonhatja meg határait újra és újra egy excentrikus szituációban. Csendjeiben és kitöréseiben a 

darab megfoghatatlan alanya azt a kérdést szólaltatja meg, hogy folytatható-e még létezésének 

refrénje, amelyről Deleuze beszél, s amely beszély (nem Kancheli operájáról szólván, mégis 

az övére is érvényesen) a kadenciális zene (szubdomináns – domináns – tonika) mozgásának 

hasonlíthatatlanul igazabb rajzolataként – sőt ekfrázisaként – tűnik elénk, mint az analízis 

ormótlan taxonómiái:   

„I. Gyermek a sötétben, megszállva a félelemtől. Úgy próbálja megnyugtatni 
magát, hogy énekké változtatja leheletét.[…] legjobb tudása szerint szállást készít, 
vagy legalább irányt keres kicsiny énekében. A dalocska olyan, mint egy megnyugtató 
és stabilizáló, mert valóban nyugodt és stabil centrum a káosz szívében. A gyermek 
talán ugrik is egyet-egyet, amint énekelget, sietteti vagy épp lelassítja lépteit. De már 
maga a dalocska is egy ugrás: a káoszból a káoszban felbukkanó rend kezdeteihez 
ugrik, és minden pillanatban az a veszély fenyegeti, hogy darabjaira hullik szét. […] 

II. Most otthon vagyunk. De az otthon egyáltalán nem preegzisztens: ahhoz, 
hogy berendezzünk egy határos teret, szükségünk volt rá, hogy egy kört húzzunk a 
bizonytalan és törékeny középpont köré. Számos, nagyon különböző komponens kapott 
szerepet ebben, határkövek és a legkülönfélébb jelzések. Mindez igaz volt már az előző 
esetben is. Csakhogy a komponensek most már teljesen arra szolgálnak, hogy 
elrendezzenek egy teret, nem pedig arra, hogy időlegesen meghatározzanak egy 
centrumot. A káosz erői így kívül tartatnak amennyire csak lehet, s a belső tér megőrzi 
az alkotóőerőt, ami egy feladat betöltésére vagy egy tett véghezvitelére szolgál. 
Mindez magában foglalja a választás, a kirekesztés, az eltávolítás cselekményeit is, 
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abból a célból, hogy megelőzhető legyen a föld belső erőinek alámerülése és a 
kaotikus általi elárasztódása, továbbá abból a célból, hogy e belső erők képesek 
legyenek ellenállni a káosznak, vagy akár annak, hogy bármit is befogadjon a 
káoszból ama tér szűrőin és rostáin keresztül, amit korábban önmaga rajzolt ki. […] 
Olyan magasztos tettek, mint egy város megalapítása vagy egy gólem elkészítése egy 
kör megrajzolásában állnak, vagy méginkább egy kör eljárásában, mint ahogy a 
gyerekek járják el körtáncaikat, a létrehozás belső erőinek megfelelő ritmikus 
magánhangzókkal vagy mássalhangzókkal kombinálva a táncot – éppen olyan 
összefüggésrendszert idézve fel, mint amilyen egy organizmus és különálló testrészei 
között áll fenn. Ennek megfelelően a sebességben, a ritmusban vagy a harmóniában 
bármilyen elkövetett hibának katasztrofálisnak kell lennie, mert visszaengedi a káosz 
erőit, elpusztítva mind az alkotót, mind alkotását. 

III. Végül megnyitunk egy rést a cirkuluson, odáig menően, hogy beengedünk, 
vagy behívunk valakit, vagy méginkább azért, hogy magunk lépjünk ki rajta, hogy 
előrenyomuljunk. Nem azon az oldalon nyitjuk meg a kört, ahol a káosz régi erői 
tartják nyomás alatt, hanem egy másik területen, amit maga a kör hozott létre. Mintha 
maga a kör, mint a benne lakozó erők működésének egy funkciója, irányulna rá maga 
is egy nyitott jövőre. Ezúttal a megnyílás arra szolgál, hogy megtörténjék a 
csatlakozás a jövő erőihez, kozmikus erőkhöz. Az előrenyomulás megkockáztat egy 
improvizációt. De az improvizáció azt is jelenti: csatlakozni a Világhoz, elkeveredni 
vele. Egy dallam fonalán merészkedünk ki az otthon védettségéből. […] 

Mindez nem valamiféle evolúció egymást követő három mozzanata. Inkább 
egyetlen valami, a Refrén három vetülete.”124

*** 

Giya Kancheli művei első látásra olyan egyformák, mint a végtelenbe tűnő refrének. 

Komponenseik homályos emlékeket idéző melódia- és skálatöredékek, váratlan távoli 

modulációk, lassú vonulások, vonszolódások, hirtelen megmagyarázhatatlan kitörések vagy 

éppen hosszú, feszültségterhes pauzák (mondják, Kancheli partitúráiban alig találhatunk mf 

szakaszt, mintha csak a dinamikai szélsőségeket ismerné fff – ppp…125); mindenekelőtt pedig 

egy egészen páratlan miliő terepei, amelyben – az expresszió révén territóriummá változtatva 

a miliőt – mindent áthat a nosztalgia,126 a gyász és a panaszolkodás, ami alkalmasint a 

                                                 
124 Gilles Deleuze –  Felix Gauttari: Mille plateaux, Minuit, 1980, 382. skk. 
125 Erről megint Deleuze juthat az eszünkbe: „A lények a sötét zónában élnek, nem a tisztaság és világosság 
mérsékelt övezetében.” [Kiemelés tőlem – V.B.] Gilles Deleuze, Proust, 95. o. 
126 A szó eredeti, patológiai értelmében, amelyet – ahogyan arra Dylan Trigg emlékeztet – a 17. századi 
orvostanhallgató, Johannes Hofer vezetett be a görög nosztosz (’hazatérés’) és algosz (’fájdalom’) szavakból 
származtatva, abból a célból, hogy leírhatóvá tegye a svájci zsoldosok között megfigyelt beteges mértéket öltött 
honvágy jelenségét.  
     Trigg meggyőzően mutat rá Kancheli és Szilvesztrov művészetét értelmező esszéjében, hogy a nosztalgiában 
az otthon és az otthontalanság egymást kölcsönösen átjáró tapasztalatának cirkulálásával találkozunk, amely a 
modernség egészét áthatja. Trigg szerint a nosztalgikus  

„olyan tér után vágyakozik, amely nincs többé, s az elkerülhetetlen csalódás ellenére is enged 
szenvedélyének. Minthogy nem képes teljesen kizárni a visszatérés lehetőségét, a remény és a hiány 
kettőse mintegy holtpontra jut benne. Mert a nosztalgia ígéret és késlekedés kettősében lép fel. Egyfelől 
úgy, hogy az álmodozás révén olyan helyre ragadtatunk, ahol az ismerősen-otthonos felülkerekedett az 
ismeretlenen, s így megerősíti azt a benyomást, hogy otthon vagyunk. Másfelől viszont ez a képzeletbeli 
áthelyeződés csak a visszatérés tényleges lehetetlenségét igazolja mindegyre.”  
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groteszkbe csap át, a végtelenségig játszva így újra (re)territorializáció és deterritorializáció 

körforgását.    

A „hangozva mozgó forma” deleuze-i interpretációja felől a látvánnyal és 

modellezéssel bíbelődő analízis számára nem marad valóságos munkaterület, mert a refrén 

lényegileg mozgástapasztalat, amely csak a közös rezonancia, avagy a megosztott vibráció 

révén explikálható. Ehhez nyugodtan be is csukhatjuk a szemünket, s elegendő, ha csak 

hallgatunk. Megfontolva azt, amire Thrasybulos Georgiades figyelmeztetett: szemhéjunk 

ugyan van, ám fülhéjunk nincsen.127 Ha majd komolyan vesszük a zene elháríthatatlanságát és 

leképezhetetlenségét, akkor – önismétlést vélelmező „szemfüles” zeneanalízis helyett – talán 

képesek leszünk e zene képtelenségében a logosz eredeti kép-telenségét meghallani, ami nem 

más, mint az idő szólítása, vagy ahogyan Heidegger mondta: a lelkiismeret hívása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         
     Az a nem-hely, ahová a nosztalgia ragad bennünket, territorializálódik, minek következtében otthon és 
idegenség, valamint territórium és deterritorializáció pólusai megfordulnak. (Dylan Trigg, Giya Kancheli and 
the Aesthetics of Nostalgia, in Azimuté, 2004, www.azimute.org) (Kancheli művészetének nosztalgikus 
vonásaival kapcsolatban lásd még Rob Ainsley, i.m., kül. 7-10. o. és 36-46. o.) 
127 Thrasybulos Georgiades, Megnevezés és felhangzás (részletek), Szabó Csaba fordítása, in Vulgo, 2005/1-2, 
231. skk.  
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III. 4.  Az afáziás enciklopédista – Kurtág György 

         

„Mint amikor egy szótárban lapozgatunk,  

s megrohannak minket a szavak és a fogalmak,  

úgy rohannak meg minket a hangok és hozzá az érzelmek, 

pillanatonként váltja itt egymást gyöngéd,  

vakmerő, illatos, tébolyult…” 

(Robert Schumann128) 

 

„Kein Ding sei wo das Wort gebricht” 

(Stefan George) 

 

 

 

Michel Foucault egy rövid, ám saját munkásságát erőteljesen megvilágitó szövegében 

a kanti Aufklärung koncepciót elemezve a modernséget nem valamiféle korszakként, hanem 

inkább magatartásformaként jellemezte.129 Olyan magatartásformaként, amely miközben az 

átmenet kondíciójának van alávetve, a „jelen »heroizálásának« akarásában” affirmálja 

önmagát. A modernség e magatartásformájának kezdeteinél jellegzetes példaként ott láthatjuk 

az enciklopédia műfaját is, ami mindenekelőtt olyan terepet jelent, ami a tudás és a felügyelet 

konszenzuális és monarchikus elemeinek kibékítettségére és együttműködésére számít a jelen 

heroizálásának munkájában. A konszenzuális elemre abban az értelemben hivatkozik, 

ahogyan Kant beszél a szabad észhasználatról, amely csak a nyilvános használatban, csakis 

öncélúságában szabad (räzionieren). A monarchikus elemre pedig – úgy is mint a 

„panoptikus”130 avagy a „királyi nézőpontra” (Gilbert Durand) – a mono arché, azaz: az 

egyetlen eredet, a Szellem nézőpontjára redukált világpanoráma értelmében utal. Az 

enciklopédiában – szemben a refrénnel, ami mindegyre (re)territorializáció és 

deterritorializáció cirkulusában lép fel – minden egyidejűleg van együtt, mert az enciklopédia 

a nyilvános észhasználat kompendiuma: ezerfejű monológ. Cikkelyeinek és köteteinek 

                                                 
128 Liszt 1840 március 16-i drezdai koncertjéről, Neue Zeitschrift für Musik, 12. szám, 1840, 102-103. o. (idézi 
Alan Walker, Liszt Ferenc, 1. A virtuóz évek, Rácz Judit fordítása, Zeneműkiadó, 1986, 356-357. o.)  
129 Michel Foucalt, Mi a felvilágosodás? [1983], Székely Melinda fordítása, kézirat; olvasható még: in A 
modernség politikai-filozófiai dilemmái a Felvilágosodáson innen és túl – Michel Foucault írásaiból, szerk. és 
ford. Szakolczay Árpád, MTA Szociológiai Kutató Intézete, 1991, 87-114. o.    
130 Michel Foucault, A panoptikusság, in uő., Felügyelet és büntetés, Fázsy Anikó és Csűrös Klára fordítása, 
Gondolat, 1990, 267-311. o. 
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megszervezett burjánzása elsősorban azt teszi láthatatlanná, ami pedig az enciklopédiának a 

leginkább sajátja: hogy ez elsősorban egy elkerített hely, idő- és térzárvány, valami 

topologikus vagy topografikus érdek szülötte, amit a kiigazodás és a tájékozódás ínsége, 

végső soron a végesség tapasztalata táplál. Ezért aztán Foucault-val együtt mi is feltehetnénk 

– és a közelmúlt zenéjének monstruózus-monumentális gyűjteményeivel, a Játékokkal 

(Kurtág), a Csendes Dalokkal (Szilvesztrov), a Book of Elements-el (Dillon), a History of 

Photography in Sounddal (Finnissey), a Zongoraversennyel (Cage), a Lichttel (Stockhausen), 

a Zongoraszimfóniákkal (Sorabji), a Das Buch der Klängéval (Otte), a The Well-Tuned 

Pianoval (La Monte Young), a Halotti szertartással (Jeney) valóban fel is tehetjük – azt a 

kérdést, hogy ami benne, mármint az enciklopédikus világpanorámában „egyetemesként, 

szükségesként, kötelezőként adott, milyen mértékben különös, esetleges és önkényes kényszer 

eredménye.” Tehát, hogy a normalitás (az egyetemes „normáltudás”) mögött hogyan működik 

a normalizálás és normalizálódás, a felügyelet gyakorlata.131

Mindezeket ezúttal nem az analitikus versus hermeneutikus zeneinterpretáció 

szembeállítása számára kívántuk elővezetni, hanem azért, mert az enciklopédia: azaz a 

modernség heroizált jelenében egyetemes normáltudást ígérő tér-idő-zárvány alakzata 

erőteljes ellenfényt kínál a Kurtág-életmű két figyelemreméltó „darabjának” értelmezhetővé 

tétele során. E művek – ha más-más módon is – egyaránt igényt tarthatnak arra, hogy az 

életmű valamiféle enciklopédiáinak tekintsük őket. A feladatunk persze éppen az lesz, hogy 

tisztázzuk, milyen értelemben is kellene itt enciklopédiáról beszélni. Azt mindenesetre előre 

jelezhetem, hogy az elemzés során láthatóvá kell válnia annak a kettős viszonynak, amelyet 

Kurtág a modernitással tart fenn, s amelyet az összhang és az ellentmondás vektorai 

irányítanak.132 E megkettőzött vonatkozást az enciklopédia alakzatának formációit és 

deformációit követve kívánom megvilágítani, nemcsak Kurtág interpretációjához járulva 

hozzá, hanem annak a tapasztalatnak az explikálásához is, amelyet az előzőekben a 

zeneszerzés hermeneutikus fordulataként, az abszolút zene paradigmájának nézőpontjából 

pedig a bénultság poétikájaként mutattam be.133     

A modernitás és az enciklopédizmus témái kapcsán felmerülő két Kurtág-mű nem 

más, mint a nyitott projektumként évtizedek óta növekvő Játékok sorozat és a két, igen 
                                                 
131 Uo.; Lásd. még Jürgen Habermas vonatkozó Foucault elemzését: A humán tudományok észkritikai 
leleplezése: Foucault, in uő., Filozófiai diskurzus a modernségről, 196-218. o. 
132 E kérdést korábban Alan E. Williams vetette fel: Kurtag, modernity, modernisms, in Contemporary music 
review, XX/2-3, 2001, Harwood Academic Publishers, 51-69. o. 
133 Ezt a hermeneutikus fordulatot, ami kivált karakterizálja Kurtág művészetét, Alan E. Williams Raymond 
Monelle zeneszemiotikájára támaszkodva értelmezi éleselméjűen, úgy, mint a musica pura 
jelenlétmetafizikájának dekonstrukcióját. (Music Theatre and Presence in Some Works of György Kurtág, in 
Studia Musicologica Scientiarum Hungaricae, 43/3-4, 2002, 368. skk.) 
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különböző változatban létező What is the Word című kompozíció. Míg az utóbbi a 

„mesterszó”, az előbbi a tulajdonképpeni „mesterstruktúra” utópiájának kérdéséhez 

kapcsolódik.  

 

 

A Játékok mint heterotópia 

 

A kurtági életmű enciklopédikus kompendiumának kérdését, magától értetődő módon, 

mindenekelőtt a Játékok kapcsán tehetjük fel. Ezt meg is kívánjuk tenni, de kiegészítjük az 

enciklopédia egy másik variációjával, amely – ironikus módon – egy iker-darab képében tűnik 

elénk (op. 30 a és b). Nem vitathatjuk persze, hogy az életműnek szép számmal vannak 

további határkő jellegű, végpontnak tűnő, vagy más szempontból kiemelkedő darabjai. 

Olyanok, mint a programadó, s első tételében úgyszólván az egész életművet előlegző op. 1-

es Vonósnégyes;134 a szintén ars poétikus, művészetének vallomásos jellegét emfatikusan 

érvényre juttató Bornemisza Péter mondásai;135 a Kurtág műhelyére oly jellemző poétikai 

redukciót szinte a végsőkig vivő József Attila-töredékek;136 a zeneszerző alapkoncepcióját, 

azaz a verbális univerzumba ágyazott, s avval mintegy végeérhetetlen dialógusban álló zene 

mint kommunikáció- és viselkedésgyakorlat elgondolását137 manifesztáló Kafka-

Fragmente;138 vagy éppen a Rückblick, az életmű rejtettebb belső kapcsolódásait felvonultató, 

átfogónak mutatkozó, de valójában szűkebb keresztmetszetű visszatekintés.139 Nem is egy 

summázatnak beillő alkotás állna tehát rendelkezésünkre, ám az enciklopédikus összefoglalás 

alakzatát, vagy egy ennek megfelelő summázat igényét sehol máshol nem találjuk meg olyan 

plasztikusan, mint a bevezetőben kiemelt két műben.  

Mielőtt azonban továbbhaladhatnánk, egy felmerülő ellenvetést el kell oszlassunk. Az 

enciklopédikus összefoglalás gondolatáról ugyanis el kell előbb döntenünk, hogy ez 

                                                 
134 A Vonósnégyest mint a kurtági életmű esszenciáját Halász Péter több helyütt is tárgyalja: Kurtág György. 
Magyar zeneszerzők 3., Mágus Kiadó, 1998, 7-8. o.; uő., Kurtág-töredékek, in Holmi, 1995/2, főleg 168-169. o. 
135 Meggyőzően mutatja be e mű alapvető jelentőségét Rachel Beckles Willson: Gyorgy Kurtag: The sayings of 
Peter Bornemisza, op. 7, Ashgate, 2004.  
136 A József Attila-töredékek központi jelentősége mellett Balázs István érvelt: Kurtág, in Holmi, 1995/2, 188-
190. o. 
137 Rachel Beckles Willson: Kurtág’s Instrumental Music, 1988-1998, in Tempo, 1998/207, 15-22. o. 
138 Lásd. Balázs István, But, chemin, hésitation, in György Kurtág – Entretiens, textes, écrits sur son oeuvre, 
szerk. Philippe Albèra, Genève, 1995, 173-185. o.; és Halász Péter, Kurtág-töredékek, 154-183. o. 
139 A Rückblicknek az életműben betöltött kitüntetett szerepét Philippe Albèra hangsúlyozza: Avant-propos, in 
György Kurtág – Entretiens…, 7-10. o. Halász Péter szerint „nem mondhatjuk azonban, hogy mindent átfogó 
Kurtág-enciklopédia volna a Visszatekintés.” Inkább egyfajta joyce-i „ifjúkori önarckép”. (Kurtág-töredékek, 
179-180. o.) 
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mennyiben a recepció és mennyiben a produkció sajátos ügye, s hogy mennyiben az életmű 

belső tényeinek kompendiumaként, avagy mennyiben a totális világpanoráma értelmében 

kellene tekintetbe vennünk. Hiszen könnyen felmerülhet a kérdés, nem valamiféle „letudás” 

és „gyors elintézés” szelleme jár-e át bennünket, amikor az enciklopédiát keressük? Nem 

lehet-e, hogy csak azért szeretnénk enciklopedikus összefoglalást látni a műjegyzék valamely 

elemében, mert így kényelmesebben járhatunk el? A műalkotásnál és az életműnél való 

elidőzés rendszerezhetetlen és kalkulálhatatlan tapasztalata helyett nem ragadunk-e így le egy 

metafizikus jellegű művészettudomány instrumentáriumában, amely az életmű ama 

„kristályosodási pontjának” lokalizálásra szolgál, ami ennek ágensére (biográfiai, ideológiai, 

világnézeti, poetológiai, szociológiai stb. forrására) a legteljesebben mutat. Az ilyesféle 

ellenvetésre az egyik válaszunk az lehetne, hogy a recepció felől elgondolt enciklopédikus 

summázat valóban elnagyoltan járna el, ha az e gyakorlatra bevezetett régi hermeneutikai 

műfaj: a valóságosan kéznél lévő művek (mint töredékek) interpretatív módon megalkotott 

konkordanciája helyett egyetlen műnél horgonyozna le. A másik válaszunk viszont az, hogy – 

úgy tűnik – Kurtág György művészetében az enciklopédia alakzata korántsem kívülről 

ráerőltetett sablon, hanem bizonyos művek a legdirektebb módon játszanak rá az enciklopédia 

– korunk kulturális gyakorlatában egyszerre virulens és levitézlett – műfajára, s nem 

feltétlenül csak a befelé tekintő summázat igényével.140  

Ha szemügyre vesszük a Játékokat, nem kerülheti el figyelmünket az a körülmény, 

hogy a sorozatnak elsősorban nem is roppant terjedelme és nyitott struktúrája különbözik 

markánsan a máskülönben híresen tömör életmű egyéb darabjaitól (hiszen az apró tételekből 

felépített kollekció elve máshol is érvényesül), hanem a mintegy paragrafusokra – vagy még 

inkább az egymásrakövetkezés logikája helyett látens hierarchiára épített, cikkelyekre osztó –  

tagolás vezérelve. A csak egy panoptikus tekintet idealizált látómezejében összeálló, átfogó 

gyűjtemény-jelleg miatt is méltán kelti az enciklopédikus mű benyomását.141  

 Ami a terjedelmet illeti, voltaképpen kettősséggel állunk szemben. Amennyiben 

összefüggő műnek tekintjük a mára sokszáz oldalas szöveget, annyiban Kurtág 

legterjedelmesebb alkotásával, úgyszólván az – elkészülni nem akaró – opera terjedelmének 

                                                 
140 Ezen a ponton döntő különbség ragadható meg a Játékok és a Rückblick vonatkozásában, hiszen az utóbbi 
korábban már megírt művek kompozítuma, az előbbi viszont az autonóm kompozíció, a belső idézet és az 
experimentum szimbiotikus keveréke.  
141 A Játékok recepcióját megalapozó, a művet mint mikrokozmoszt és enciklopédiát értelmező két korai 
tanulmány: László Ferenc, Új Mikrokozmosz – Kurtág György: Játékok zongorára I-IV, in Muzsika, 1980/4, 35-
37. o.; Földes Imre, Kurtág György: Játékok, in Parlando, 1982/12, 1-24. o. 
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megfelelő művel van dolgunk.142 De nem tehetünk így, több okból sem. Az 1959 óta műveit 

világosan és szigorral – de talán nem minden irónia nélkül – jegyzékbe szedő (vagy éppen 

elhalasztó, átdolgozó, visszavonó) komponista ugyanis nem sorolja a saját kánonjához a 

Játékokat. S itt nem egy, a voltaképpeni életművel szemben külső – tehát az enciklopedizálás 

ideális pontjának tekinthető – pozíció felvételéről van szó. A kérdés ugyanis műfaji. A 

Játékok egészen egyszerűen nem képes kielégíteni és kitölteni az opus fogalmát, a műfaji 

meghatározásnak pedig végképp ellenáll. Nem vonható ugyanis a hagyományos (vagy éppen 

formabontó), a 20. században is virágzó etűdsorozatok (pl. Ligeti, Hindemith etűdjei), sem a 

„Jugend-album” jellegű sorozatok körébe. (A pedagógiai szakirodalom máig nem tudta 

kellően tisztázni, Kurtág „gyerekzenéje” mennyiben és milyen arányban tekinthető a 

gyermekkor specifikumait figyelembe vevő didaktikai anyagnak és mennyiben „felnőtteknek 

való” koncertmuzsikának143).  

Műfaji meghatározás gyanánt maradjunk egyelőre a gyűjtemény, és még inkább az 

összeírás gondolatánál (esetleg azzal a kiegészítéssel, hogy a mindenkori „gyerekzene” már 

mindig is a „quintessence musicale” igényével lépett föl144). Egyetérthetünk Péter Szendyvel, 

amikor úgy fogalmaz, hogy a Játékok „a zenei fragmentumok hatalmas bibliotékája”,145 sok-

sok apró, alig-kikristályosodott (és szeszélyesen nyitott) „műtárgy”, „objet volé” vagy „objet 

trouvé” tárháza, kollekciója.146 Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy e „műtárgyak” nemigen 

alkotnak egyértelmű belső kapcsolatrendszert, nincs olyan privilegizált aspektus (sem 

                                                 
142 A Balázs István és Csengery Adrienn között lezajlott beszélgetésből egyértelműen kiderül, hogy Kurtágot jó 
ideje foglalkoztatja az opera kérdése. A háttérben mindig ott kísértő, megszületni mégsem akaró opus magnum 
problematikája elemzésem második felében vetődik majd fel újra. (Balázs István, Egy zeneszerző képmása – 
ahogyan egy énekesnő látja – Beszélgetés Kurtág Györgyről Csengery Adrienne-nel, in Mozgó Világ, 1986/2, 
119-126. o.) A kérdésre újabban Alan Williams is visszatért, aki nem csak a What is the Word, de már a Játékok 
első kötete kapcsán is felveti a teatralitás kérdését. (Music Theatre and Presence in Some Works of György 
Kurtág, 359-370. o.) 
   Ugyanezt a nézetet erősíti meg a Játékok avatott előadója, Csalog Gábor is, kijelentvén, hogy „[Kurtág] 
minden megírt darabja egy megíratlan opera része”. („Kurtág arra kényszeríti előadóit, hogy kezdjenek új 
életet”. Csalog Gábor zongoraművész és Dolinszky Miklós zenetörténész beszélgetése, in Holmi, 2006/6, 742-
749. o.) 
143 A témáról bővebben lásd: Játékok: une leçon de György Kurtág, in György Kurtág – Entretiens…, 21-33. o. 
Lásd még Tim Johnson értékes megjegyzéseit: Communication and Experience: Some Observations on the 
Relationship between Composer and Performer in Játékok, in Studia Musicologica Scientiarum Hungaricae, 
43/3-4, 2002, 281-287. o. 
144 Philippe Albèra, Avant-propos, in György Kurtág – Entretiens…, 7-10. o. 
145 Péter Szendy, „Es klingt hübsch”, sept fragments sur György Kurtág, in György Kurtág – Entretiens…, 185-
191. o. 
146 Tim Johnson (Johnson, i.m.) meggyőzően érvel amellett, hogy a Játékok vázlatszerűnek tűnő tételecskéi 
mögött valójában a zeneszerző-előadó-hallgató háromszögének újrakonfigurálása áll, amelyben a művet 
létrehozó zenélés fizikai-gesztuális tette domináns pozíciót kap a mű identitását mindközönségesen meghatározó 
notált faktorok (hangmagasság, ritmus) felett. Egy másik mű vonatkozásában ugyanerre utal – a Roland Barthes 
zene-antropológiai megfontolásaira támaszkodó – Rachel Beckles Willson is: Bulgarian Rhythm and its 
Disembodiment in The Sayings of Péter Bornemisza, op. 7, in Studia Musicologica Scientiarum Hungaricae, 
43/3-4, 2002, 269-280. o.   
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pedagógiai-didaktikai, sem zenei, sem extra-muzikális), ami garantálná az ugyanaz és a más 

viszonylatában előálló inherens relációk hálózatának autentikus és adekvát bejárhatóságát – 

ahogyan ezt a foucault-i episztemológiai elemzés alapkövetelményként kéri számon valamely 

rend-szerűségtől.147  

Az enciklopédia sémája, amely a futó tekintet számára magától értetődően vetődött fel, 

ezen a ponton kérdésességbe fordul. Mert bár rendkívüli módon enciklopédikus jelleget 

kölcsönöz a Játékoknak a nem csak szigorúan zenetörténeti hagyományból merítő, hanem a 

kultúra és a személyes történeti világvonatkozás egészét érintő reflexiós viszony és 

transztextualitás többszintű jelenléte,148 mindazonáltal rendezett világpanorámával mégsem 

találkozunk. Alcímek, mottók, ajánlások, előszavak, feliratok, címzések, datálások és más 

paratextusok sokasága veszi körül a hangjegyeket (amik nem ritkán maguk is idézetek, vagy 

allúziók149); sőt, a nyelvi-zenei címzés gesztusából egyenesen egy új mikro-műfaj keletkezik: 

az hommage-ok hosszú sora.150 Szemtanúi lehetünk az apró, néhány hangos vagy 

skálarészletekből előálló zenei sejtek „talált tárgy”-szerű felfedezésének, „lopott tárgy”-szerű 

utánzásának, valamint a csendből, az „organikus ritmus”-ból és a hangközalapú 

gondolkodásból kifejlő zenei organizmusok születésének.151 Feltűnik továbbá az 

önismétlések, „újrafeltalálások” enyhén önironikus sora is.152 Minden gazdagsága és totalizáló 

jellege ellenére a végeredmény mégsem lehet több, mint a szubjektum enciklopédiája.  

A szubjektum enciklopédiája nem képes arra, hogy a realitásról madártávlatból 

nyújtson nagyívű képet, hanem csak egy mozgó békaperspektívából. Ezt támasztja alá 

pedagógiai programjának diszkontinuitása is. Amíg az első kötet didaktikai felépítése (az „A” 

oldalak tenyérrel, könyökkel dolgozó, de egyre komplexebb darabjai és a „B” oldalak ujjakkal 

való billentést kívánó, egyre nagyobb hangkészletet mozgósító sora) még világosan követhető 

                                                 
147 Michel Foucault, A szavak és a dolgok, Romhányi Török Gábor fordítása, Osiris, 2000. 
148 a transztextualitás terminusát, s annak alfajait Gérald Genette nyomán Péter Szendy vezeti be Kurtág 
vonatkozásában. (Musique et texte dans l’oeuvre de György Kurtág, in György Kurtág – Entretiens…, 79-99. o.) 
149 A transztextualitás evidens módja a citáció lenne, ám erre jóval ritkábban adódik példa Kurtág életművében. 
Ahol ez egészen eminens módon jelentkezik, mint az Officium breve in memoriam Andreae Szervánszky op. 28-
ban, ott olyannyira hangsúlyossá is válik, hogy ezzel egészen másféle kihívást ad az értelmező elé, mint a fent 
tárgyalt para- és hipertextualitás esetében. (Lásd. pl. Sylvia Grmela értelmezéskísérletét: Recall and Repetition in 
Some Works by Kurtág, in Studia Musicologica Scientiarum Hungaricae, 43/3-4, 2002, 371-381. o.) 
150 kortárs vagy valaha élt zeneszerzőknek, zeneművészeknek, zenepedagógusoknak, zenetudósoknak, 
képzőművészeknek, irodalmároknak, pszichológusoknak, sportolóknak vagy éppen filozófusoknak ajánlva. 
151 Vö. Beatrice Barazzoni, Kurtág’s Music: The Spectacle of Nature, the Breath of History – from op. 7 to 27, in 
Studia Musicologica Scientiarum Hungaricae, 43/3-4, 2002, 253-267. o. 
152 Egy interjúból kiderül, Kurtág viszonya az önismétléshez meglehetősen ambivalens. Egyrészt ironikus 
jellegű: „Gyakran elfelejtem a már megírt darabokat és előfordul, hogy újból kitalálom ugyanazt.” Másfelől 
hermeneutikus: „Az ember időnként vissza-visszatér egy azonos anyaghoz, hogy feltérképezze a benne rejlő új 
lehetőségeket.” (Kurtág György, in Varga Bálint András, 3 kérdés, 82 zeneszerző, Zeneműkiadó, 1986, 211-212. 
o.) 
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– jóllehet itt sem áll fenn mindig összefüggés egy-egy „A” oldal és „B” párja között153 (5. 

kottapélda) – addig a második kötettől egyértelműen háttérbe szorul, fokozatosan 

másodrangúvá válik, vagy el is tűnik a didaktikai szempont. A pianisztikus alapelemek, 

elementáris mozgásformák elsajátítása után a zenei univerzum hangsúlyosabban intellektuális 

birtokbavétele lesz a feladat, s ez már régen nem primer zongoratechnikai kérdés. A 

gyűjtemény innentől kezdve elháríthatatlan kihívást intéz a „felnőtt”, a professzionális 

zongoristák felé is. 

Ha az abszolút zene eszméjének nézőpontja felől kíséreljük meg értelmezni a 

Játékokat, alig adódik támpont. A „talált tárgy”-„lopott tárgy”-kompozíció paradigmasor 

már az első kötetben sem képez semmilyen rendszert, vagy szekvenciát. Inkább kisebb 

„csomókról” beszélhetünk, mint pl. az első kötet végén található Csajkovszkij–Eötvös–

Paganini gesztus-imitációk hármasa (és ugyanígy más hommage-ok egy-egy szűkebb 

csoportja), vagy mint bizonyos visszatérő témák (pl. Virág az ember, árnyjátékok vagy éppen 

a boxoló-tematika). Figyelemreméltó, amikor az ilyen kisebb egységek egymással lépnek 

dialógusba, mint a második kötet elején található Kedveseink hívószámai 1-2 és a Veszekedés 

3-4 egymást keresztező változatai.  

 Ami az extra- és meta-muzikális dimenziót illeti, tanulsággal jár Foucault 

episztemológiai kutatásaira támaszkodni. A Játékokból kibontakozó, nagyon is gazdag 

referenciahálózatokat alkotó univerzum és intuitív taxonómia ugyanis az enciklopédia egy 

olyan típusa felé tart, amit Foucault heterotópiának nevez. Az enciklopédia mint a tér és a 

nyelv kereszteződése hagyományosan (a 18. századi enciklopédikus hagyomány értelmében) 

olyan helyet jelöl ki, ahol lehetővé válik a gondolkodás számára „a lények rendezése, 

osztályokba tagolása, név szerinti csoportosítása, amelynek révén meghatározható 

hasonlóságuk és különbözőségük”.154 Az ilyen típusú enciklopédiák valójában utópiák: „nincs 

valóságos helyük, mesés és egységes térben szóródnak szét: birodalmukban széles sugárutakat 

nyitnak, pompás kertekkel, nem barátságtalan vidékek ezek, még akkor sem, ha csupán az 

álmokon át vezet hozzájuk az út”.155 A heterotópiák esetében azonban korántsem ilyen 

barátságos világgal van dolgunk: „a heterotópiák […] nyugtalanítanak, mivel titkon 

aláaknázzák a nyelvet, mert meggátolják, hogy ezt meg azt megnevezzük, mert szétzúzzák 

vagy összekeverik a közneveket, mivel már előre lerombolják a „szintaxist”, és nem a 

mondatokat építő szintaxist, hanem a szavakat és dolgokat (egymás mellett és egymással 
                                                 
153 Igaz, fel is kínáltatik az első oldalon két külön olvasási lehetőség: kövessük az oldalakat 
egymásutániságukban, vagy – alternatív esetként – kövessük csak az „A” illetve „B” oldalakat. 
154 Foucault, A szavak és a dolgok, Előszó, 11. o. 
155 Uo., 12. o. 
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szemben) »összetartó«, kevésbé látható szintaxist ugyancsak”.156 Ami az utópiát elválasztja a 

heterotópiától: az a rend.157 Ez „egyrészt magukban a dolgokban adódik belső törvényekként, 

titkos hálózatként, amelynek különféle pontjairól e dolgok mintegy nézik egymást, másrészt 

pedig a rend csak bizonyos tekintet, figyelem, nyelv keretében létezik, és csupán e keret üres 

kockáiban nyilvánul meg a mélyben, csöndben, már jelenvalóként várva kijelentése 

pillanatát”.158 Ezzel szemben a heterotópiát uraló rendezetlenség „a széttartó sokféleség 

[hétéroclité] törvény és geometria nélküli dimenziójában csillantja meg a nagyszámú, 

lehetséges rendek töredékeit. […] a dolgok itt olyan mértékben különböző szinteken és 

síkokban »fekszenek«, hogy lehetetlen számukra közös teret találni, nem lehet mindegyikük 

alatt egy közös helyet meghatározni.”159  

Akárcsak a borges-i „kínai enciklopédiában”, ami az állatokat a következő, egyszerre 

mulattató és titokzatos taxonómiában gyűjti sorba:  

„a) a Császár birtokát képezők; b) a bebalzsamozottak; c) a megszelídítettek; 
d) szopós malacok; e) szirének; f) mesebeliek; g) a szabadban futkározó kutyák; h) az 
ezen osztályozásban foglalt állatok; i) amelyek rohangálnak, mintha csak megvesztek 
volna; j) a megszámlálhatatlanok; k) amelyeket roppant finom teveszőr ecsettel 
festettek; l) stb.; m) amelyek az imént törték el a korsót; n) amelyek távolról legyeknek 
látszanak”.160

Ugyanígy feloszthatnánk mi is a Játékok univerzumát:  

 

a) azok a darabok, amik zeneszerzőknek vannak címezve; b) azok a darabok, 

amelyek talán nem is zeneművek; c) azok, amelyeket ököllel kell leütni; d) azok, 

amelyeket nem lehet lezongorázni, csak elképzelni; e) azok, amik híres zenékre 

emlékeztetnek; f) azok, amelyek szimmetrikusak; g) azok, amelyeket sétálgatva kell 

eljátszani; h) azok, amiket egy vagy két zongorista is játszhat; i) azok a darabok, 

amiken el kell gondolkozni; j) azok, amelyeket kesztyűben is el lehet játszani; k) azok, 

amelyekben visszhang van; l) azok, amelyeket már hallottunk; stb.  

 

Ez a felsorolás persze nevetségesen önkényesnek tűnhet, de a Játékok ismerői 

tudhatják: a „kesztyűs” vagy éppen „sétálós” játék, s a többi „furcsaság” a gyűjtemény 

                                                 
156 Uo., 12. o. 
157 Uo., 14-15. o.; lásd még Miroslav Marcelli, Michel Foucault, avagy mássá lenni, Németh István fordítása, 
Kalligram, 2006, 73-92. (A rend és határai) 
158 Foucault, i.m., 14. o. 
159 Uo., 11-12. o. 
160 Idézi Foucault, i.m., 9. o. 
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explicit kommentárjaiból, előírásaiból olvasható ki. Ugyanakkor világos, hogy másféle 

taxonómiába is besorolhatjuk a különböző tételeket:  

 

A) mechanikai szempontból: 

a) azok a darabok, amiket az ujjainkkal kell eljátszani;  

b) azok, amelyeket nem az ujjainkkal kell eljátszani;  

B) hangszerelési szempontból: 

a) azok a darabok, amik kétkezesek;  

b) azok, amelyek négykezesek, vagy kétzongorások;  

C) poétikai-strukturális szempontból: 

a) azok a darabok, amelyeket egy imitált mű valamely aspektusa határoz meg;  

b) azok, amelyek hoquetus-technikát követnek; 

c) azok, amelyek kontrasztokra épülnek; 

és így tovább. 

 

Túlzás lenne tehát azt állítani, hogy a Játékok című gyűjteményben teljessé válik a 

heterotópikus enciklopédia alakzata, sokkal inkább egyfajta elmozdulásról van itt szó. A 

klasszikus, 18. századi alapokon nyugvó utópikus enciklopédia világrendjétől a borges-i 

„kínai enciklopédia” irányába. Feltéve persze, hogy egyáltalán érdemesnek találjuk 

enciklopédikusságról beszélni – hiszen a szöveg ezt explicite sehol nem állítja.  

Úgy tűnik, szerencsésebb a Játékok kapcsán – a Rückblick-kel, a Jelek, játékok, 

üzenetekkel egyetemben – a napló műfajáról beszélni. Mert e művek valóban jegyzetek, 

bejegyzések, egy eredetileg nagyon visszahúzódó, de fokozatosan kitárulkozó, korábban 

opusz-számokon és a komponálás időpontján túl semmit sem közlő, most viszont a 

nyilvánosság elé lépő szerzői szubjektum Naplójába. Az egyébként alig változó, visszafogott 

dinamikájú életmű napló-szerűvé válásának első momentuma – így annak tulajdonképpen 

egyik legjelentősebb fordulata – a Játékok. Ez a folyamat erősödik fel aztán a nyolcvanas 

években, s nemcsak az említett további gyűjteményes munkákban, de Kurtág egész 

életművében.161 A helyszínek, személyek, az inspirációt jelző mottók, az olyan végképp 

személyes kitételek, mint a „marcato di Kocsis” vagy a „Keller-vibrato” elburjánzásának; 

egyáltalán, a személyiség és a személyes tudás univerzalizálódásának lehetünk tanúi a 

                                                 
161 Vö. Wilheim András, Kurtág György hetvenöt éves, in Élet és Irodalom, 2001. február 23., 12. o. 
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Truszovától a Kafka-Fragmentén és a …quasi una fantasia…-n át az Officium breveig és a 

Lebenslaufig.    

 A kurtági életmű enciklopédikus összefoglalását firtató kérdésünkre viszont nem 

kaptunk kielégítő választ. Főként, ahogyan az a 18. századi enciklopédizmus hagyományának 

tekintetében merül fel.162 Az enciklopédiának abban az értelmében tehát, mint a racionalitásra 

törekvő tematizálás alapján alfabetikus sorrendbe szedett, a verbalitás univerzumába zárt 

világértelmezés utópiája. 

 

 

A What is the Word mint atópia 

 

 Ha a Játékokban az enciklopédia alakzatának egyidejű csábítását és teljesületlenségét 

véltük felfedezni, akkor hasonlót mondhatunk el a What is the Word, op. 30 című 

kompozícióról is – ám egészen más értelemben. Amíg a Játékok terjedelmével, struktúrájával, 

valamint totalizáló jellegével keltett figyelmet (azzal, hogy fölvonultatta Kurtág zenéjének 

szinte minden lényegi elemét), addig a What is the Word emfatikus erővel állítja előtérbe a 

kurtági poétika egy további, s talán leglényegesebb mozzanatát, ami az enciklopédia 

problémájának nézőpontjából sem utolsó: tudniillik a vokalitás és a logosz kérdését.163 Ez 

utóbbi mű a szó és a hang dialogikus és komplementer viszonyát, kölcsönös inkarnációját 

állítja a középpontba.164  

E tekintetben persze joggal emelhetnénk ki akár a Bornemisza Péter mondásait, akár a 

Kafka-Fragmentét, akár a József Attila-töredékeket is. Hogy a vokalitás problémája kapcsán 

mégsem e művek irányába indulunk el, azt egészen egyszerűen azért tesszük, mert a What is 

the Word – akárcsak a Játékok – az enciklopédikusság problematikáját maga provokálja: 

összekapcsolva így azt a két elemet, amelyeket külön-külön is a Kurtág-életmű döntő 

mozzanataiként tarthatunk számon. Hiszen ez a kompozíció a logosz és lexikalitás kérdését (a 

mindenkori enciklopédia mint világreprezentáció előzetesen elkerülhetetlen kérdését) a 

heideggeri-gadameri „nyelvben jelenlévő lét” gondolatának radikalitásával teszi fel.165 Nem 

nehéz meghallani a szándékoltan áttételek távolából (tehát mintegy a tradícióból) szóló 

címbéli kérdés-állítás „Grundfrage” jellegét: Siklós István tolmácsolásában Beckett Sámuel 
                                                 
162 Lásd. Foucault, i.m., különösen, A reprezentáció határai, 245-250. o. 
163 Persze a vokalitás hangsúlyos szerepét, ha csak áttételesen is, a Játékok éppúgy jelzi, mint Kurtág bármely 
más műve, beleértve a ténylegesen vokális kompozíciók hosszú sorát, amelyek közül a What is the Word e 
tekintetben semmiképp sem páratlan. 
164 Vö. Szendy, Musique et texte dans l’oeuvre de György Kurtág, in György Kurtág – Entretiens…, 79.  skk. 
165 Hans-Georg Gadamer, Igazság és módszer, 523. skk. 
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üzeni Monyók Ildikóval: Mi is a szó? A „mi és hogyan tematizálható?” enciklopedikus 

csengésű kérdése elé a tematizálás mibenléte, a rákérdezés, a mondhatóság, az eredendő 

modalitás problémája nyomul.  

 Az elemzés tulajdonképpeni megkezdését hátráltatja az a tény, hogy a What is the 

Word című alkotásból mindjárt két teljes értékű változat is létezik: úgymint a kanonizált 

műjegyzék (alt) recitálóra és pianínóra komponált op. 30a; és a recitálóra, vokál-együttesre, 

pianínóra és nagyméretű kamaraegyüttesre írott op. 30b jelű darabja. Bár a zeneszerző egy 

interjúban világos genealógiáját adja a két változatnak – kijelentvén, hogy az op. 30b 

„végsőnek” tekinthető166–, a recepcióban mégis némi megütközést keltett ez a 

„meghangszerelt” változat.167 Mintha kissé problematikus, inadekvát lenne. Pedig a szerző 

szavaiból egyértelműen kitetszik: a két évig készülő 30b nem egyszerűen átirata a néhány nap 

alatt elkészült 30a-nak. Valójában ez az alapverzió, a korábbi pedig egyfajta redukció. Ahogy 

az 1973-as Elő-Játékok168 a Játékoknak, úgy az op. 30a utólag e változat prototípusának tűnik. 

Siklós István tolmácsolásában Beckett Sámuel üzeni Monyók Ildikóval: Mi is a szó? 

Miféle cím ez? Az üzenet (vagy inkább kérdés) többszörös áttételeinek láncolatában 

kétségtelenül a leginkább megütköztető tény az előadó nevének belefoglalása. Az 

autóbalesetben beszédképességét elvesztő, majd azt kínkeservesen újra elsajátító énekesnő, 

Monyók Ildikó és az idős Beckett – utolsó befejezett, egy szélütés után keletkezett – 

szövegének találkozása a magyar tolmács jóvoltából valóban olyan, mintha a „konkrét 

személyre szabott esztétikai koncepció” happening-szerű talaján állna.169 Ez a verzió magyar 

nyelven közli a szöveget – és talán nem is kizárólag gyakorlati okokból, hanem az áttételek 

rendszerének elmélyítése végett. Így nem csak az afáziával küzdő énekesnőn, hanem a 

fordításon is „megtörik”, mintegy a távolból, Aus der Ferne közvetítődik a „szélütött 

vénember” többszörösen torzult üzenete. A fordítás ilyen koncepciózus jellege azért is tűnik 

valószínűnek, mert az op. 30b a maga expanzív formájában egyáltalán nem veti el a 

„partikuláris” magyar változatot, hanem az akusztikailag csak egyszeres (recit. + pianínó), 

                                                 
166 „Az ember sohasem érkezik túl későn” (Hans Heg beszélgetése Kurtág Györggyel), Szegzárdy-Csengery 
Klára fordítása, in Muzsika, 1996/2, 12-15. o. 
167 lásd pl. Beckles Willsonnál (Kurtág’s Instrumental Music, 1988-1998, ih.), aki szerint az op. 30 mintegy 
„megragadó anomália” az életmű 80-as évek végétől kibontakozó új fejezetében, továbbá Halász Péternél 
(Kurtág-töredékek, 180-181. o.), aki szerint a „zeneszerzői átirat” színgazdag hangszerelése „ellene szegül a 
megzenésítés koncentrációjának”.  
    Más elemzők viszont újabban a második változatra tették le a voksukat, s például azt hangsúlyozzák, hogy a 
hangszerelést – particella formájában – már az első változat kéziratai is tartalmazzák. (Vö. Michael Kunkel, 
„Das Artikulierte geht verloren”, in Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung, Nr. 13, 2001, 38-43. o.  
http://www.paul-sacher-stiftung.ch/pss/publikationen/mitteilungen/pdf/Mitteilungen_13_Kunkel.pdf) 
168 Elő-Játékok, zongorára, in Tarka-barka, szerk. Teöke Marianne, Editio Musica Budapest, 1977. 
169 Hartmut Lück, Zene a kimondhatatlanról – Közelítések Kurtág György műveihez, in Holmi, 1995/2, 210 o. 
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„roncsolt” tükröződés helyett, a tükröződések garmadáját kínálja azáltal, hogy egyrészt a 

szöveg angol eredetijét adja az énekegyüttes szájába, másrészt a pianínó funkcióját a nagy 

létszámú hangszerapparátus bevonásával megsokszorozza. Az op. 30b címében is hordozza 

ezt a tovább növelt áttételhálózatot: Samuel Beckett: What is the Word (Siklós István 

tolmácsolásában Beckett Sámuel üzeni Monyók Ildikóval).  

Amíg az op. 30a Kurtág életművének a redukció tekintetében talán legmesszebbre 

menő darabja, addig az op. 30b-ben ugyanez a végletesen redukált zenei textúra hatalmas 

centripetális erővel szóródik szét a térben és foglalja el a regiszterek széles spektrumát már az 

első ütemben. A „tér” kifejezést itt a szó szoros értelmében kell vennünk. A partitúra ugyanis 

azt írja elő: a színpadon lehetőleg csak az énekesnő, a zongorista, a karmester és a nehezen 

mozgatható hangszerek (cseleszta, hárfa, stb.) helyezkedjenek el. A többit szétszórja a 

koncertteremben oldalt és a hallgatóság mögött. Amíg az op. 30a egy fokozhatatlanul intim 

hangzó teret igényel és idéz föl, addig a 30b egyértelműen a szerző egy korai élménye 

nyomán kialakult formakoncepciójának talapzatán áll: Lützeller művészettörténetét olvasva 

alakul ki benne az az alapvető meggyőződés, hogy a zene „térélmény”, akárcsak az építészet, 

„ami körülveszi az embert”.170 Ám ne siessünk ezt a térszerűséget maradéktalanul azonosítani 

a fizikai térrel.171 Nem csak a …quasi una fantasia… nyitótételére, de Kurtág egész, 

nyolcvanas években kibontakozó hangzástér-koncepciójára igaz Ligeti azon megállapítása, 

hogy a reális térhatásnál még fontosabb a zene által felidézett képzelt tér.172  

A What is the Word mindkét „változata” ezt az imaginárius hangzástér-koncepciót 

követi, bár más-más módon. Az op. 30a a maga intimitásával, ahogy a pőrén előttünk álló 

beszédképtelenség mégis artikulálódni akar. Ez a zene egyfelől alig elviselhető szomatikus 

közvetlenséggel kerít hatalmába, másfelől átcsapásszerűen hozza létre a maga 

hangsúlyozottan imaginárius terét.173 Az op. 30b ezzel szemben a testi realitás és a minden 

irányban nyitott absztrakt tér között időzik, az ugrás helyett itt a kötelék ambiguitása dominál. 

Műfaját tekintve mindkét darab valamiféle monodráma avagy egyszerűen csak monológ (mint 

                                                 
170 Varga Bálint András, 3 kérdés, 82 zeneszerző, 209. o. 
171 Vö. Veres Bálint, Hang-szín, hang-tér, hang-verseny, hang-…, in Magyar Zene, 2006/4, 422-423. o. 
(Exkurzus: A hangtér és másikja) 
172 Ligeti György, Önarckép pesti muzsikustársakkal – A …quasi una fantasia…, op. 27 (1987-88) első tételének 
(Introduzione) rövid elemzése, in Muzsika, 1996/2, 9-11. o. 
     A Brácsaverseny rosszemlékű próbái és a Truszova próbafolyamataiban is fölmerülő akusztikai problémák 
adják meg Kurtágnak a végső lökést a zenekar térbeli „szétszórását” illetően, lásd erről: Az ember sohasem 
érkezik túl későn” – Hans Heg beszélgetése Kurtág Györggyel, in Muzsika, 1996/2, 13. o. 
173 A mű e kettős hatásáról számol be Forgách András is, így jellemezve azt: „fényes is, vakító is, szegényes és 
nyomorult is, égbe hangzó sikoly, nyögés, dadogás, szinte félőrült artikulálatlanság és megszállottan végigvitt 
artikuláció; meg-nem-tanulható, meg nem ismételhető tudás.” (A pária művészete, in Alföld, 1993/1, 90-93. o.) 
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minden enciklopédia), az első mégis inkább lírai, a második inkább epikus. Az első 

happening-jellege a második mitikusságában oldódik fel. 

A két változat összevetésében végül strukturális eltérésükre kell figyelmet fordítanunk. 

Az op. 30a 73 ütemnyi egybekomponált faktúra, ezzel szemben az op. 30b egyrészt a szó 

szoros értelmében tartalmazza az első változatot, másrészt egy – ha nem is markánsan 

elkülönülő, mégis világosan érzékelhető – háromrészes struktúrát alkot (2 + 75 + 12 ütem). A 

75 ütemből álló középrészt (ami az op. 30a-ból származik) a 2 ütemes fff larghissimo 

zenekari tutti „bevezetés” és a szintén hangszeres, 12 ütemből álló ppp Sinfonia [epilogo 

scenico] fogja közre. A három szakaszt a hallgató számára az énekhang jelenléte, illetve 

hiánya jelöli ki, a kottát is tanulmányozó interpretátor számára azonban a partitúra egy 

vizuális megoldása is figyelmet kelthet. Ez pedig nem más, mint az ezúttal talán több mint 

gyakorlati funkciót betöltő próbajelek szisztémája.  

Nem vitás, hogy ez utóbbi megjegyzéssel: egy kizárólag vizuális elem szerepének 

hangsúlyozásával meglehetősen ingoványos talajra tévedünk, hiszen az, amit Arthur C. Danto 

a képzőművészeti műalkotás ontológiai analitikája során tesz szóvá – tudniillik a festmény és 

a képkeret viszonyának nehezen definiálható voltát (sőt, a mű-„tárgy” és elhelyezése még 

homályosabb kérdését174) –, az nem kevésbé radikálisan vetődik fel a lejegyzett zene 

partitúráival kapcsolatban, hiszen a partitúra egyes elemei maradéktalanul feloldódnak a 

megszólaltatásban, míg más elemek „a papíron maradnak”. A kérdés itt is az: mi tartozik 

hozzá a tulajdonképpeni műkorpuszhoz és mi nem? A partitúra mely jelei képezhetik az 

értelmezés tárgyát, s melyek nem? Satie-tól Stockhausenig, Richard Strausstól 

Usztvolszkajáig a kérdés újra és újra felvetődik.  

A magam részéről a továbbiakban felteszem, hogy a What is the Word, op. 30b 

próbajelei egy összefüggő szisztémát konstituálnak. A darabban ugyanis, a „megszokottól” 

eltérően, minden ütem fölé egy-egy próbajel kerül – ezzel mintegy helyettesítve az egyébként 

szokásos ütemszámozás funkcióját. Az első két ütem az A és B megjelölést kapja, a 

továbbiakban a „középrész” – mintegy evvel is kijelölve a határokat – újrakezdi a-tól z-ig, 

folytatva aa-tól zz-ig, majd egészen aaa-tól zzz-ig háromszorosan is kimerítve az ábécét. 

Végül a külön lapon megkezdett epilógus – ismét újrakezdve a besorolást – megint a-tól l-ig 

                                                 
174 Arthur C. Danto, A közhely színeváltozása, Sajó Sándor fordítása, Enciklopédia Kiadó, 1996, különösen 115-
135. o. (Értelmezés és azonosítás); 15-43. o. (Műalkotások és puszta valóságos dolgok); 93-114. o. (Esztétika és 
műalkotás) Továbbá uő., Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet?, Babarczy Eszter fordítása, Atlantisz, 
1997, 37-83. o. (A műalkotás értékelése és értelmezése), kül. 56. o. 
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jelöli meg a tizenkét záróütemet.175 Mindezzel kapcsolatban a legizgalmasabb kérdés 

természetesen az: a középrész háromszorosan is lezárt ábécéjét vajon a puszta véletlen 

művének tekintsük, vagy a mű értelmezését orientáló „jelzőtáblának”? A lexikalitás 

problémájára adott enciklopédikus és ironikus választ lássunk-e az alfabetizálásban vagy szó 

sincs itt alfabetizálásról?  

Az op. 30a 73 üteme és az op. 30b középrésze azonos textúrájának megváltoztatása az 

ütemtagolást illetően – éppen 75 ütemesre, azaz a 25 betűt használó ábécé háromszorosára – 

mindenesetre azt sugallja: talán nem egészen véletlen az alfabetizálás fent leírt totalitása. 

Hiszen a zenei folyamat tagolása helyenként lehetne más is (pl. az aa-bb ütemek akár 

egyetlen egységet is alkothatnának, sőt, az op. 30a-ban két helyütt valóban más is a taktusok 

beosztása176), másrészt jó néhány „monstre”-ütem (pl. fff, uuu) olyan – szaggatott 

ütemvonalakkal ki is jelölt – belső tagolódást mutat, hogy az a zene logikája alapján az óriás-

ütem kisebb ütemekre való bomlását kívánná. Mindenesetre: ha a szerző meghagyja az első 

változat ütembeosztását, nem állt volna elő az ábécé sorának ez a lezártsága, lekerekítettsége. 

Mindezeket megfontolva úgy látom, egyáltalán nem meggyőző az ábécé fent vázolt jelenlétét 

pusztán próbajelek sokaságának tekinteni.177 A partitúra szinte kínálja magát egy olyan 

olvasat számára, melyben ezek az ütemek valójában cikkelyek vagy paragrafusok.178 Hiszen 

az, amit hallunk maga is radikálisan epizodikus: sóhajok, kiáltozások, nekiiramodások és egy 

helyben toporgások váltakozása. Ez az imaginárius lexikon (a rövidke „előszóval” és a 

hosszabb „függelékkel”) formálisan az enciklopédikus világmagyarázat távlatát vetíti elénk. 

Mindezt tovább mélyíti a szintén háromszor megjelenő számba vétel gesztusa, midőn a 

                                                 
175 Ez utóbbi kitétel, az ütem fogalma e helyen némi exkurzust igényel, lévén hagyományos értelemben alig 
használható a kurtági életművel kapcsolatban.  
     A legkorábbi művek, mint a Suite négy kézre, vagy a Brácsaverseny metrikai szempontból még a 
hagyományos 19. századi paradigmára támaszkodnak: világos metrumjelzések, ennek megfelelő ütembeosztás, a 
partitúrába beírt ütemszámozás. Az op. 1-től ennek oldódásával, széthullásával vagy átértelmezésével 
találkozunk. Az ütemvonalak sokszor teljesen eltűnnek (op. 3), megritkulnak, tagoló funkcióra redukálódnak 
(op. 1), a metrum pedig először csak érzékelhetetlenné válik (op.1), majd fokozatosan felváltja – a rendkívül 
árnyalt, ütemenként változó, vagy éppen nem is jelölt – „organikus ritmus” (Bornemisza Péter mondásai, 
Játékok, Truszova). Az ütemek meta-textuális „nyilvántartása”, tehát az ütemszámok feltüntetése az op. 1 után 
keletkezett műveknél alig fordul elő. Próbajelekre pedig csak egy-egy nagyobb apparátust igénylő darab 
esetében találunk példát, mint amilyen a Grabstein für Stephan vagy a …quasi una fantasia…, amelynek a 
technikailag nehéz második tétele tartalmaz próbajeleket. 
176 Az op. 30a 64. üteme a 30b változatban kettéválik az nnn és ooo ütemekre, akárcsak a 66. ütem, ami a 30b-
ben az rrr, sss ütemeknek felel meg. 
177 Kurtág vizuális érdeklődésére, a partitúráiban elhelyezett vizuális kódokra már a legkorábbi írások 
felfigyeltek, így pl. Kroó György, aki a Bornemisza Péter mondásai IV./1 tételében szereplő „világít” „lámpás-
motívumát” fejtette ki (Kurtág György: Bornemisza Péter mondásai, 1963-1968, in Miért szép századunk zenéje, 
szerk. Kroó György, Gondolat, 1974, 317-368. o.).  
178 Ráadásul két nyelven, a partikuláris és az egyetemes kettősségében megírt cikkelyek, egy egyik nyelv által 
sem használt ábécé alá besorolva.  A felhasznált betűk sora ugyanis csak hiányosan tartalmazza az angol, vagy 
más indo-európai ábécéket, a maga 25 betűs állománya nélkülözi a „q”-t. 
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zongorista fennhangon elkezdi leszámolni az egyes hangokat.179 Az appendixként felfogott 

Sinfonia mellé tehát még egy második, ironikus függeléket is kapunk enciklopédiánkhoz: a 

„mennyiségek táblázatát”.180

Világos persze, hogy ennek az enciklopédiának a cikkelyei nem éppen szokványosak. 

Sőt, minél közelebbi pillantást vetünk rájuk, annál inkább elbizonytalanodunk: valóban 

cikkelyek-e. Hozzájárul ehhez az „organikus ritmus” alkalmazásának egyedülállóan kifejtett, 

s borzasztóan egyszerű, ám annál hatásosabb megoldása. Kurtág ugyanis e művében 

teljességgel elhagyja az ütemeket meghatározó metrumjelzéseket, s egy zseniális, a 

szokásosnál jóval egyszerűbb, ugyanakkor az egyes ütemek belső időarányait kifinomultan 

árnyaló szisztémát vezet be. A partitúraoldalak közepén, jól látható nagyméretű jelöléssel 

külön „karmester-szólamot” nyit, ami az ütemeken belüli negyed értékek (esetenként kisebb 

értékek) leütését jelöli — ám e jelek szabálytalan elhelyezése a papíron korántsem esetleges, 

távolságuk egyenetlensége messzemenően az „organikus ritmus” érvényesítésének céljából 

fakad. (Lásd pl. az e ütemet, melyben a 7 db negyed érték közül világosan ki van jelölve a 6-

7. szorosabb egymásutánisága) (6. kottapélda). Kurtág korábban ott, ahol használt ütemezést, 

az egyes ütemeket tovább már nem osztható metrikai atomoknak tekintette. 

Egymásutániságuk a legvadabb inkongruenciát is felvonultathatta, de belső térképük előre 

rögzített volta evidenciaként jött számításba. Most éppen e belső rögzítettség szűnik meg, az 

atomról kiderül: tovább is osztható, a cikkely cikkelyekre hullik. 

 Mielőtt áttekintenénk, mit is „tartalmaznak” e különös enciklopédia cikkelyekre hulló 

cikkelyei, ajánlatos egy kissé elidőzni a benne felfedezett triadikusságoknál: ami előttünk áll, 

az három jól elkülöníthető szakasz, közülük a két szélső éppenséggel 3/2-es alapmetrumú 

(bennük tehát nem érvényesül a fent leírt „organikus” metrumszisztéma), a középső rész 

pedig 75 ütem a háromszoros ábécé alapján (25 + 25 + 25). Talán felesleges is hangsúlyozni: 

az op. 30a puszta átiratának gondolata végleg megdől ezen a ponton. Mert amivel 

                                                 
179 A megszámolás mint megragadás gesztusa először az ll ütemben jelenik meg: a zongorista hangosan és 
tökéletes eredményességgel leszámolja az egységeket (úgyis mint egy-ségeket = prím!). A jelenet másodszori 
feltűnése már korántsem ilyen zökkenőmentes: amíg az ll ütemben diszkrét, magukat megszámolni hagyó, nagy 
szünetekkel elválasztott hangok állnak, addig az aaa ütemben a totális megszámolhatatlansággal találja magát 
szembe a számokat félhangosan soroló zongorista. Ebben a „legnagyobb” – a partitúrában két oldalt is kitöltő – 
ütemben egy nagytercet átfogó mikro-motívum aszimmetrikus eszkalálódásával, megkomponált aleatóriájával 
van dolgunk. Az eleve-nem-megszámolhatóval szemben a megszámlálásra tett kísérlet ironikussá válik. Végül a 
számolás harmadszor is visszatér az mmm ütemben. Itt szintén paradox értelemben lép fel, hiszen a 
matematizálhatatlanságot intencionáló, „what! -- afaint afar away over there -- what!” szöveghez kapcsolódik.   
180 Ahogy az alfabetizálás, úgy e számba vétel sem szerepel a darab első verziójában. 
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találkozunk, az valami sokkal komplexebb dolog, egyszerre idézve fel az enciklopédia és a 

mítosz totalitását.181   

A kompozíció bevezető két üteme egyetlen felvillanó szignál, villámcsapás, amely 

meg is teremti és egy pillanatra meg is bénítja az imaginárius tájat (7. kottapélda). A tutti,  fff 

kirobbanó a-b-h-c-desz cluster kontúrjait megrajzoló a-desz-a tuba-glissando olyanfajta 

szignálként funkcionál, mint a Mandarin címszereplőjét exponáló kisterc-motívum. E 

villámló kezdet után, a második ütemben látszólag nem történik semmi, a sokregiszteres 

akkordból bent maradnak a h-c hangpárok, de a decrescendo azonnal el is távolítja őket. Az 

így megszülető zenei „szürkületbe” váratlanul csap bele a hárfa és a pianínó azonos 

regiszterű, unisono ff h-ja. A sűrű clusterből fokozatosan előálló magányos hang mintha a 

végső lényegre csupaszítás redukcióját, a diffúz tapasztalatot tagolt megismeréssé változtató 

enciklopedikus gesztus mozgását vetítené elénk. Ám a hallható eredmény: az összeolvadni 

képtelen pianínó- és hárfahang sokkal ironikusabb annál, amit világos kiemelésnek és tiszta 

definiálsának hívhatnánk, s ennek következtében az ugyanaz és a mégsem-ugyanaz 

hermeneutikai távlatokat nyitó kettősségét készíti elő és alapozza meg – egyszersmind a 

drámai zeneművek klasszikus tradíciójából ismert nyitány mint előre felmutatott summázat 

funkcióját is betöltve. És valóban: a következőkben felhangzó recitáló-pianínó-zenekar-kórus 

sokszorosan „roncsolt” reflexiós viszonyrendszert éppen az erős claire-obscure és az ironikus 

áthelyeződések sora jellemzi majd.   

Ami e középső szakasz szerkezetét illeti: a háromszor huszonöt ütem mind a zenei 

logika, mind a becketti szöveg tekintetében három, egymás finom variációit adó egységre 

tagolódik. Beckett 55 sora a zeneműben az alfabetizálás nyomán egy 21, egy 20 és egy 14 

soros szakaszra oszlik (a harmadik harmad csak látszólag rövidebb az első kettőnél: az 

egyébként szövegismétléssel nem élő zenemű a harmadik szakasz leghosszabb sorát 

                                                 
181 Frigyesi Judit figyelemreméltó elemzésében olyan módon mutatja be a kompozíciót, hogy az leginkább Nono 
Prometeojának drámakoncepciójához látszik közel állani (tragedia dell’ascolta). Bár felsejleni lát valamiféle 
variációs rondóformát, Frigyesi szerint egyáltalán nem valamely előzetesen rögzített mintázat biztosítja a mű 
integritását (és ennyiben nyilvánvalóan az enciklopedikus rácsszerkezet sem nyújthat megoldást), hanem az 
asszociációk imaginárius szcenikája, ami a szólista és a többi közreműködő látszólag kiszámíthatatlanul alakuló 
– ám egy átfogó drámai formát szolgáló – párbeszédes, rezonáló viszonyából épül ki. Értelmezésében a Kurtág-
mű a lét dialogikus szerkezetének felmutatása, azzal a kiegészítéssel, hogy ez a dialógus valamiképpen 
megbomlott, mert az ember és a világ párbeszédében a felek jobbára már csak elbeszélnek egymás mellett. A 
hallgatás tragédiája végső soron a mítosz mozdulatlan képéhez vezet. Ám a mitikus kép talán nem is áll oly 
messze az enciklopédia világpanorámájától. E tekintetben megfontolandó lehet Martin Zenk megfigyelése, aki 
bár szintén Kurtág művének teatralitásáról beszél, hangsúlyossá teszi, hogy Beckett szövege mennyire 
geometrikus, s hogy ez a körülmény a „megzenésítő” Kurtág figyelmét sem kerülte el. (Frigyesi Judit, György 
Kurtág, Samuel Beckett: What is the Word, op. 30b (1990/91), in Studia Musicologica Scientiarum Hungaricae, 
43/3-4, 2002, 397-409. o.; Martin Zenk, Beckett after Kurtág: Towards a Theory of Theatricality of a Non-
theatrical Music, in uo., 411-420. o.)   
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megismétli, az arányokat így kiegyenlíve).182 Az első 21 sor kulcsszava a „hiábavaló”, illetve 

az eredeti szövegben egyszerre érthetőbb és érthetetlenebb „folly” szócska 

[hiábavaló/bolondos, mint a gyerek vagy mint az agg].183 A kifejezés és a kommunikáció 

hiábavalósága, a mondandó és a mondhatóság ki sem bogozható, összecsomósodott hiánya 

kap itt hangot, talán még szót is, de mondatot semmiképp.  

A második, 20 soros szakasz a kaleidoszkópszerű szöveg egy másik kulcselemét tolja 

az előtérbe, ami maga is triadikus: a látás három aspektusáról van szó. E három aspektus: (1.) 

a látás keletkezése, a megpillantás („pillantani”); majd (2.) a látás, illetve a valamilyennek 

tűnés („látni”, „tűnni”);184 végül (3.) a látvány szétfoszlása, elhalványulása, az eltűnés 

(„eltűnő”). Megpillantás – látás – eltűnés: a bevezetés második ütemében szereplő „két” h 

kapcsán felmerülő hermeneutikai kettősség problematikájánál állunk megint. A dolog 

mutatja-magát-valamilyennek és egyszersmind továbbmutat a másként-levés irányába. A látás 

mint megértés, mint értelemképződés egy lezárhatatlan hermeneutikai spirálban cirkulál.185  

                                                 
182 Samuel Beckett: Mi is a szó  
 

mi is a szó / hiábavaló - / hiábavaló nak hoz - / nak hoz - / mi is a szó - / hiábavaló ettől - / 
mindettől - / adott - / hiábavaló adva mindettől / látnivaló - / hiábavaló látni mindezt / ezt - /  
mi is a szó - / ez ez - / ez ez itt - / mindez ez itt - / hiábavaló adva mindettől / látva - / 
hiábavaló látni, mindezt itt - / nak hoz - / mi is a szó –/ || 
 
látni - / pillantani - / pillantani tűnni - / szükség pillantani tűnni - / hiábavaló szükség pillantani / tűnni - 
/ mi - / mi is a szó - / és hol - / hiábavalónak hoz szükség pillantani tűnni mi hol / hol - / 
mi is a szó - / ott - / odaát - / odébb odaát - / távol - / távol odébb odaát - / eltűnő - /  
eltűnő távol odább odaát mi - / mi - / || 
 
mi is a szó - / látni mindezt / mind ezt ezt - / mind ezt ezt itt - / hiábavaló nak hoz látni mi / 
pillantani - / pillantani tűnni - / szükség pillantani tűnni - / eltűnő távol odább odaát mi - / 
hiábavaló nak hoz szükség / pillantani tűnni eltűnő távol odább odaát mi / mi - / 
mi is a szó - / mi is a szó 
 

[A kettősvonalakkal a szövegnek a zeneműben található hármas tagolódását jelöltem meg – V.B.] 
183 Martin Zenk idézi azt az életrajzi adalékot, mely szerint Beckett gyermekkorában a Coodrinagh közelében 
található Fowley’s Folly nevű torony romjaitól kémlelte a tengert, ahonnan akár a wallesi partokig is elláthatott. 
(Zenk, i.m., 416. o.) 
184 Zenck joggal emlékeztet e kettősség kapcsán arra a görög filozófiából származó megfontolásra, hogy ami a 
látás számára adódik, az a lét és látszat eldöntetlenségében áll. (vö. Martin Heidegger, Bevezetés a metafizikába, 
54. skk.) 
185 A zenei szövedékben elementáris hármassággal képes reflektálni Kurtág a megpillantás – látás – eltűnés 
hármasát. A tiszta kvint / tiszta kvart és a tritonus (szűkített kvint / bővített kvart) variábilis és mindig 
többértelmű konstellációval, a művet át meg átszövő transzformációival támasztja alá e fogalmi hármasságot, s a 
triadikus jelleget így a mű legmélyebb rétegeibe terjeszti ki.  
     A kvint/kvart-tritonus hármasának első megjelenése még majdhogynem észrevétlen: „nak hoz - nak hoz” (f-b-
e-b) — énekli a szöveg „legértelmetlenebb” egységeit a recitáló az e és az f ütemekben. A következő ütemben 
viszont már a „mi is a szó” szöveghez kapcsolódik (b-d-gisz-cisz) – mindjárt össze is kapcsolódva a mű egy 
másik alapanyagával, a bevezető ütemekben exponált kisterc értékű lépéssel. Az n ütemben újabb szövegrészt 
vesz fel a szóban forgó hármas, most először már a „látás” témájához kapcsolódva: „látnivaló” (fisz-cisz-fisz-c). 
A v ütemben akkordszerűen (d-gisz-cisz) hangzik föl a recit.-kórus „látva” / „seeing” dialógusa középpontján. A 
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A harmadik, 14 soros szakasznak nincsen az előző kettőhöz hasonlítható kulcsszava. 

Ez már a kimerülés etapja, a tisztázásra szerződött szöveg mintegy célját vesztetten 

visszhangozza, spirálisan folytatva és újrakezdve, a kérdést: „mi is a szó - / mi is a szó”.  

A zene textúráját alkotó apró zenei sejtek nemcsak erősítik, de lazítják is a struktúrát, a 

képzeletbeli enciklopédia cikkelyrendszerét. Első megjelenésük többnyire hangsúlyos: 

ilyenkor inkarnálják a szöveg egy-egy szavát, szintagmáját. A továbbiakban viszont 

egyáltalán nem valamiféle diszkrét figuralizmus szabályrendszerét követik, hanem a fordítás, 

a transzformáció és a szindekdoché eszközei, valamint a kontraszt, a dialógus és az 

összeolvadás interakciói révén bonyolult összefüggésrendszerré állnak össze – pontosabban: 

hullanak szét és állnak össze újra meg újra.  

Az első látásra hulladéknak, forgácsnak, kacatnak tetsző,186 de a zenei folyamatban 

jelentőségre szert tevő sejtek komponálásának technikája már az első opusz-számmal jelölt 

művektől fogva Kurtág poétikájának centrumában áll.187 Olyan elemekből keletkeznek ezek a 

sejtek, mint a – kromatikus vagy éppen diatonikus – skála (töredékként is, vagy akár 

glissandoként); az egyszerű hangköz, a cluster és – mindezekkel összefüggésben – a tizenkét 

hang spektrumának fokozatos elfoglalása. Az op. 30-as műben éppúgy megtalálhatjuk ezeket 

az elemeket, mint például az op. 3-as Nyolc zongoradarabban, a Játékokban vagy akármelyik 

másik Kurtág-műben.188 Amiben ez a kompozíció, megítélésem szerint, kiemelkedik a többi 

közül, az nem más, mint hogy a nonói „no hay caminos, hay que caminar” mottóját 

                                                                                                                                                         
következő, w ütemben már a timpani szóló emeli ki a kvart-tritonus szűnni nem akaró oszcillálását, ami az y 
ütemben megint – akárcsak az első szakasz kezdetén – a „nak hoz” szókapcsolathoz szegődik.  
     A második 25 ütemet szintén egy kvart-tritonus szembeállítás nyitja. Ezen a ponton már egészen világos: a 
kezdetben jelentéktelennek tűnő hangközpár a textúra meghatározó elemének rangjára emelkedett. A „pillantani” 
– „tűnni” – „eltűnő” hármasának szemantikáját éppen e három hangköz konstellációi határozzák meg. A középső 
szakasz végén álló vv ütem az egész darab egyik legfontosabb pillanata, szövege a következő: „eltűnő –”. Ezt 
három vertikális hangpár inkarnálja: f’-c”— esz’-b’— h-g’. Két kvint, majd a nagyterc fordítása, egy kisszext. 
Horizontális szempontból viszont az f’-esz’-h ív a tritonus és a nagyterc szimbiózisa. A voce bianca recitáló 
énekes, a zongorista és a fafúvók akkordja teljesen együtt, lélegzet nélküli ppp-ban szólal meg: mint egy negatív 
szignál, távoli válasz az első ütem tuba-glissandójára. (8. kottapélda) 
     A harmadik 25 ütemben a már bemutatott látás-témához kapcsolódva jelenik meg újra a kvart, a kvint és 
tritonus váltakozása a ggg, hhh és iii ütemekben. 
186 Vö. Ligeti György, Önarckép pesti muzsikustársakkal…, in Muzsika, 1996/ 2, 9-11. o. 
     A hulladékból, ócskaságból való komponálás lehetőségét és revelatív pillanatát maga Kurtág is említi a Varga 
Bálint Andrással készült interjúban (3 kérdés, 82 zeneszerző, 207. o.). Itt derül ki, hogy az op. 1 elé oda akarta 
írni Tudor Arghesi két sorát mottó gyanánt: „Penészből, gennyesedő sebekből és sárból új szépségeket és 
értékeket keletkeztettem.” 
187 Vö. Beatrice Barazzoni, i.m. 
188 A What is the Word alapvetően 6 db zenei sejtből: úgymint (1.) egy szignálszerű nagytercből, (2.) a tizenkét 
hang fokozatos kiépítésének gesztusából, (3.) egy kromatikus skálatöredékből keletkező motívum 
transzformációiból, (4.) a lefelé tartó kromatikus skálából, (5.) a tiszta oktáv – tiszta prím párosából és (6.) a 
tiszta kvint / tiszta kvart – tritonus (szűkített kvint / bővített kvart) „hermeneutikus” hármas konstellációiból 
bomlik ki, teremti meg a maga struktúráját. 

 203



megszívlelő, művek szériája helyett „mindig újabb opus 1-et író poétika”189 ezúttal – 

fragmentumokban,  jelenetekben, szálkákban,  jelekben való gondolkodása ellenére – olyan 

tétet vállal föl, amit soha korábban, s talán azóta sem. Ez pedig a megragadás totalizálására, a 

létezés egészének kimondására tett kísérlet. Ezt nevezhetnénk enciklopédikus gesztusnak.   

Egy gondolat erejéig álljunk meg végül az epilogo scenico, Sinfonia mellett is. A 

képzeletbeli leeresztett függöny mögött eltűnő, távozóban lévő, kaum hörbar semmibe vesző 

epilógus Kurtág életművének az op. 1 óta meghatározó eleme. A What is the Word op. 30b ezt 

majdhogynem kétszeresen is tartalmazza. Először a középrész elfúló utolsó négy ütemével, 

majd az azt követő hangszeres epilógussal. Vajon nem túlzás ez a kétszeres lezárás? Sem a 

dráma, sem az enciklopédia sémája felől nem az. Az egyik a mítikus totalitás, a másik a 

numerológiai teljesség igényének beváltása során számít rá.    

Ez a 3/2-es alapmetrumú epilógus ráadásul egy további numerológiailag releváns 

számot is tartalmaz, a teljesség bibliai szimbólumát: a tizenkettőt. Teljesség és semmibe 

tűnés, egész és hiátus, telítettség és hiány kibékíthetetlen feszültsége ez a tizenkét ütem. A 

zenei textúra egyik legfontosabb ténye: a fokozatosan kibomló tizenkéthangú sor nem válik 

teljessé. Éppen a h, a „mi is a szó?” kérdését felvető kezdőhang, a kromatikusan kibomló 

motívumok origója, az a-cisz nagyterc középpontja hiányzik ebből a teljességre irányuló, de a 

teljességet mégis illúzióvá degradáló kísérletből.190  

Az az univerzum, ami kiolvasható ebből az enciklopédiából – pontosabban, ami maga 

ez az enciklopédia – a heterotópiák közeli rokona. Azoké a heterotópiáké, amik rendelkeznek 

ugyan a 18. századi klasszikus taxonómiák és enciklopédiák alfabetizált szócikkekbe gyűjtő 

és a 19. századi enciklopédiák, történetiségbe ágyazott, számon tartó jellegének formális 

jegyeivel, valójában viszont „kiszárítják a mondandót, önmagukhoz láncolják a szavakat, 

meggátolva mindennemű nyelvtan lehetőségét.”191 Az ilyen heterotópiákban a szavak, vagy a 

szintaxis más alapelemei legyenek bármily sokszínűek, nem állnak össze értelmes egésszé, 

mondatokká. A heterotópia valójában afáziás enciklopédia. Afáziás, mert még az egynemű 

térben sem képes felosztani és megnevezni a dolgokat, ehelyett „zsúfolt és töredékes apró 

csoportokat rak össze, amelyekben névtelen hasonlóságok tapasztják össze a dolgokat 

összefüggéstelen kis szigetekké”, s ahol e csoportok „éppen hogy csak kialakulnak, máris 

fölbomlanak, mert az őket összetartó azonosság síkja bármilyen szűk is, ahhoz mégis túl 

                                                 
189 Vö. Hartmut Lück, Zene a kimondhatatlanról…, in Holmi, 1995/2, 206-212. o. 
190 A What is the Word bevezetést követő nyolc üteme (a-h) a kromatikus sor fokozatos kibontásának példája. A 
kompletté válás pillanata a szöveg tekintetében is jelentős, mert a „szó” / „what is the word” egységekre esik. Az 
epilógusban ez a beteljesedés az, ami elmarad. 
191 Foucault, A szavak és a dolgok, 12. o. 
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tágas, hogy instabil ne legyen”.192 A színes fonalgombolyagokkal bajlódó afáziás beteg a 

végtelenségig dolgozik, minduntalan újrakezdve a munkát, az átcsoportosítások és 

szétválasztások végeérhetetlen sokaságát. Az így létrejövő heterotópia végeredményben 

atópia, mert „tér nélküli gondolkodáshoz vezet, valamint »hajléktalan« szavakhoz és 

kategóriákhoz, amelyek azonban egyfajta kitüntetett térbeliségben nyugszanak, amely 

térbeliség tele van bonyolult alakzatokkal, egymást keresztező utakkal, különös helyekkel, 

titkos átjárókkal és előre nem látható kapcsolatokkal.”193  

A What is the Word imaginárius enciklopédiája ilyen atópia. A becketti szöveg 

mondatokká össze nem álló dadogása és az énekesnő afáziás jellegű beszédképtelensége 

egyszerre áll pokoli feszültségben és párhuzamban a megragadásra és teljességre törekvő, 

ámde végtelen rejtett összefüggés-hálózatával is befejezetlen, konszolidálódni még a tiszta 

prím azonosságában sem tudó, a kvint/kvart és a tritonus örökös helycseréjében, vibrálásában 

vergődő zenei textúrával. 

Halász Péter a maga Kurtág-összefoglalásában így jellemzi a művet: „nincs még egy 

Kurtág-alkotás, amelyben ennyire esszenciálisan összegződne művének központi gondolata, a 

hiány. A kétségbeejtő, elviselhetetlen, embertelen hiány, amely egyszerre teszi lehetetlenné és 

okvetlen szükségessé a komponálást.”194 A hiánynak ez a kizárólagossága elzárja az utat 

minden további „cikkely” elől. Úgy is mondhatnánk, a „Kurtág-enciklopédia” egyetlen – 

negatív – cikkelyt tartalmaz csupán. S nincs ez másképp az idő tekintetében sem: a háromszor 

is megkísérelt számbavétel mindegyre terméketlen marad. A What is the Word ideje az az idő, 

ami nem tud összeállni időtartammá.195 Futását nem tudjuk megragadni, mindig külső marad, 

nem válhat számunkravalóvá. A történelem paralízise a mű mint enciklopédia másik, szintén 

negatív bejegyzése. 

 

*** 

 

„Valami mégis van. S ez a van megközelíthetetlen a tudósok, a szociológusok, a 

köznapi szem számára.” – azaz a mindenkori enciklopédia számára – „Erről csak a szentek 

tudnak, s ihletükben a költők találkoznak vele.”196 — mondja Pilinszky, hozzátéve: „Beckett a 

                                                 
192 Idézi fel Foucault bizonyos afáziás betegekkel kapcsolatban, i.m., 12. o. 
193 Uo., 13. o. 
194 Halász Péter, Kurtág-töredékek, 181. o. 
195 Balázs István, But, chemin, hésitation, in György Kurtág – Entretiens…, 183. o. 
196 Pilinszky János, [Előmunkálatok a KZ-oratóriumhoz, 1962], in Pilinszky János összegyűjtött művei. Naplók, 
töredékek, szerk. Hafner Zoltán, Osiris, 1995, 17-29. o. 
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feszültség szépségében”. A megszállott, együgyűségéig visszajutó figyelem és a 

Megragadhatatlan feszültségének szépségében. És ebben találkozik vele Kurtág is.  

„A nagy korok […] egyben látták nemcsak az életet, de a létezés egészében az élet 

részleteit is.”197 A Rend és a Történelem utáni enciklopédia már nemhogy a létezés, de az élet 

egészében sem látja a tagozódást.198 Ehelyett jönnek a részek, „mik az egész hite nélkül lassan 

megkezdik elkülönülő életüket, majd rémuralmukat.”199 A „végső” hit, a „végső” valóság és a 

„végső” kiábrándulás „pillantani – tűnni – eltűnő” (kvart – kvint - tritonus) ívét rajzolja ki a 

többé már csak fragmentumokban gondolkodó, atopikus és afáziás enciklopédia. 

De azért: „valami mégis van.” Sőt, azt is tudjuk, a szó az, ami van, még ha ki is 

csúszik a kezünkből, örök megragadhatatlanságával tüntet, vég nélkül édesget. A létigei 

állítmány („What is the Word”), a Verbum, eközben hallgat, észrevétlenül adja meg alapját és 

épül be létezésünk modalitásába: a kérdésbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
197 uo., 19. o. 
198 Lásd. Foucault, A szavak és a dolgok, különösen 69-78. o., (A rend); és 245-250. o., (A történelem kora). 
199 Pilinszky, uo., 19. o. 
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III. 5. Az amnézia szótára (A Csendes Dalok Valentyin Szilvesztrov életművének 

fordulópontján) 

 

„Szobrokat vittem a hajón, 

és így süllyedtem el.” 

(Nemes Nagy Ágnes) 

 

 

A musica paralitica gondolata mentén felvázolt kortárszenei szemle szűkebb 

kontextusát biztosító ECM New Series sorozat először 2002-ben szentelt egy teljes 

hanglemezt a szélesebb közönség számára akkor még jórészt ismeretlen ukrán zeneszerző, 

Valentyin Szilvesztrov műveinek bemutatására. A sorozatban azóta az 1974 és 1977 között 

elkészült monumentális ciklus, a Csendes Dalok archív (annak idején a szovjet kiadó által 

visszatartott) felvétele is napvilágot látott. Szilvesztrov ezredfordulós újrafelfedezése örömteli 

az életmű – mégoly kései – elismertetése szempontjából, ám másfelől valóban nem több 

újrafelfedezésnél.  Mert az ukrán komponista a hatvanas évek végén, átmenetileg, egyszer 

már a nyugati világ figyelmébe került a weberni forrásból darmstadti kollégáihoz képest 

másképp merítő avantgárd műveivel (Symphony no. 3, Eschatophony; Elegy for piano, 

Monodia, stb.), amelyeknek nem más lett méltatójuk és védelmezőjük, mint Theodor W. 

Adorno.200

A pillanatnyi kitörés, amely nagyrészt a politikai csillagzat szerencsés 

konstellációjának volt köszönhető, a ’68 körüli években más kelet-európai komponisták 

életében is lezajlott,201 akik nem-konvencionális és esetleges módon elsajátított avantgárd 

írásmódjaikkal (ki-ki a szerint, ami számára a nyugati új zenéből szabadon vagy titokban 

hozzáférhető volt) a már korántsem oly friss Darmstadt számára egy kelet-európai Sturm und 

Drang inspiráló lendületét ígérték. Ez a lendület ugyanakkor nemcsak azért halt el már 

három-négy éven belül, mert a politika megint szűkebbre szabta a lehetőségeket, hanem azért 

                                                 
200 „Az volt a benyomásom, hogy Szilvesztrov nagyon tehetséges ember. Néhány purista kifogását, akik zenéjét 
túlzottan expresszívnek találták, nem osztom, és szerencsétlennek találnám, ha Szilvesztrov ma, többé-kevésbé 
mechanikus módon, azt kívánná megismételni, ami az elmúlt húsz esztendőben Nyugat-Európában történt.” 
(Idézi Svetlana Savenko, Valentin Silvestrov’s lyrical universe, in Underground Music from the Former USSR, 
67. o.)  
201 Szilvesztrov 1967-ben harmadik szimfóniájáért elnyerte a Koussevitsky díjat, 1970-ben pedig a „Gaudeamus” 
zeneszerzői díját; de például nagyon hasonlóan alakult ekkoriban a lengyel Górecki pályája is, aki már ’61-ben 
megkapta az UNESCO ifjúsági díját, majd ’67-ben Párizsban az UNESCO Rostrum harmadik díját, végül ’73-
ban ugyanott az első díjat. Korántsem kell elszigetelt jelenségeknek tekintenünk e sikereket, hiszen például a 
magyar Szőllősy András is 1970-ben nyerte el a Tribune nagydíját III. Concertojáért; ezt követően Balassa 
Sándor 1972-ben, Durkó Zsolt 1975-ben, 1983-ban pedig Kurtág – egyelőre utolsóként – a Truszováért.  
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is, mert Szilvesztrovval együtt ennek a generációnak számos komponistája a hetvenes évek 

folyamán alapvető poétikai fordulatokon ment keresztül, s ezek a fordulatok minden esetben 

az avantgárd Sturm und Drangos értelmezését a tradicionalizmusok különféle horizontjaival 

cserélték fel.202

Azok a nagy tekintélyű nyugati művészek és teoretikusok, akik az imént még 

üdvözölték a fiatal szovjet, illetve kelet-európai Új Zene élharcosait, a 10-20 év múlva újra 

felbukkanó neveket – időközben megváltozott poétikáik miatt – már offenzív módon fogadják 

mint retardált, visszafejlett, kiüresedett művészeket203 (ezek a kifejezések még jó szolgálatot 

tesznek majd Szilvesztrov művének értelmezése során). Ha sikerül eltekintenünk az 

ellenőrizetlen tekintélytisztelet gyakorlatától (amelyre többek között épp az avantgárd 

tanított), akkor azt látjuk, hogy a recepció eme fordulatában egy nagyon is valóságos vita 

bújik meg, minthogy a nyugati zenei tekintélyek karakteres ellenvéleménye már maga is egy 

megértett kritikára irányuló válaszként értelmezendő. A kelet-európai zeneszerzők (Schnittke, 

Pärt, Górecki, Karamanov, Terterjan, Rabinovics, Knajfel, Karajev, Vusztyin, Marbé, stb.) 

poétikai fordulatai ugyanis az általuk korábban félve tisztelt és titkos-heroikus úton-módon 

elsajátított nyugati paradigma kritikáját fogalmazták meg, midőn amannak totalizáló 

aspektusaival szemben a zeneművészet perspektivikus és hermeneutikus újraértelmezését 

ajánlották.204 Amíg a nyugati avantgárd minden lázadása ellenére még mindig a zene mint par 

excellence autonóm művészet imperativusa és ennek evolucionista öntudata alatt állt, addig az 

imént felsorolt szerzők a művészetet autonómia és heteronómia örökös vitájaként ismerték fel 

újra,205 amely vitában (1.) a heteronómia nem játssza feltétlenül az emberellenes, vagy a 

démonikus oldal szerepét, és (2.) nem bizonyul puszta kellemetlen és leküzdendő 

beszüremkedésnek, hanem akként mutatkozik meg, mint ami a vitában egy ideje túlerőre tett 

szert, s mind kevesebb helyet hagy az autonómia számára.206  

Poétikájuk különbsége és idegensége legerőteljesebben a tradícióhoz való 

viszonyukban ismerhető fel. Amíg az olyan nagy nyugati avantgárd művészek, mint Pierre 
                                                 
202 Erre a fordulatra Radnóti Sándor is utal a művészeti hamisításokról írott, ma már klasszikusnak számító 
könyvében, midőn – legalábbis a képzőművészetről beszélve – a művészet legutóbbi fordulatát abban látja, hogy 
a magaskultúra a maga súlypontját az avantgardizmusról egy hermeneutikus jellegű modernségtradicionalizmus 
gyakorlatára helyezte át, s hogy ebből a szempontból „fő kulturális tevékenységünk ma kevésbé a jövő 
kifürkészése, mint a múlt olvasása.” Radnóti, Hamisítás, Magvető, 1995, 277-280. o. (A múzeum)  
203 Vö. Frans C. Lamaire, Valentin Silvestrov. Orchestral Works vol. 2, kísérőfüzet, Megadisc Classics, MDC 
7836, 1998. Vö. továbbá The Language of Modern Muisc 2: Tabula Rasa, in Settling the Score. A Journey 
through the Music of the Twentieth Century, edited by Michael Oliver, faber and faber, London, 1999, 132-134. 
o. (Minimalist harmony –  for and against)  
204 Vö. Juri Cholopow, Sowjetische Musik vor der „Perestroika” und „Perestroika” in der sowjetischen Musik, 
29. o. 
205 Radnóti Sándor, Vis a tergo, in uő., Hamisítás, 283-307. o.  
206 Radnóti Sándor, A hamis művészet-paradigma, in uő., Hamisítás, 269-276. o. 
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Boulez a hagyománnyal való minden szakításaik ellenére a történeti érzék (vagy legalábbis: 

egyfajta történeti érzék) erősségéről és az emlékezet egészséges állapotáról adnak tanúságot 

(egyáltalán nem mellékes, hogy Boulez karmesterként éppen annak a korszaknak elkötelezett 

és magas szintű tolmácsolója, amelytől zeneszerzőként hangsúlyosan elkülönböződik); addig 

a kelet-európai, illetve szovjet szféra egyes alkotóinál – és Szilvesztrovnál különösen – a 

történeti érzék és az emlékezet meggyengült, paralitikus állapotával találkozunk.207 (A 

totalitárius kultúrpolitika korabeli probléma-tematikáinak egyik fontos mozzanata az 

időszerűség kérdése volt,208 az ideológiai és ellenideológiai dömping erőszakossága pedig 

nem elhanyagolható mértékben tett róla, hogy a hagyomány a maga sajátos mozgásjellegével 

felismerhetetlenné váljon209.) Nem véletlen, hogy azt az újfajta megszólalást, amelyet 

Szilvesztrov az autonómia és heteronómia, illetve hagyomány és időszerű(tlen)ség vitáját 

tematizáló néhány drámai jellegű átmeneti műve (Drama, Meditation: 1971-1972) 

megalkotása után a hetvenes évek közepén talál meg, ő maga hívja kezdetben „gyönge 

stílusnak” (később majd affirmatívabb fogalmazással „metaforikus stílusnak”).210 Ezekben a 

művekben ugyanis úgyszólván megsemmisül és eltűnik a megszólalás alanyának identitása a 

mindenféle, összefüggéstelennek látszó történeti stílusokat és idiómákat megidéző kulturális 

apokalipszisben, amelynek a kronológiát felszámoló vonásait jól ragadhatjuk meg egy Dukay 

Barnabástól származó kifejezéssel: ez az „időrengés” időtlen ideje.211 A betegesség, 

retardáltság vádja tehát már kezdetben, és úgyszólván belülről merül fel Szilvesztrov 

művészetében, még azelőtt, hogy akár a helyi zenei értelmiség, akár Boulez és kollégái 

kialakíthatnák a maguk véleményét. És ennek az új, gyöngeséggel-betegességgel vádolt 

                                                 
207 Ez a vonatkozás is benne van Szilvesztrov kedvelt mondásában: „eltávolodni a zenétől… anélkül, hogy 
magunk mögött hagynánk”. (idézi Tatjana Frumkis, Echoes, in Valentin Silvestrov: Metamusik, 29. o.) Valódi 
eldöntetlenség oszcillál e megfogalmazásban: ti., hogy vajon a zene megújító túlhaladása-e a nehezebb, vagy 
pedig az emlékezet szálait őrző ott-maradás? 
208 Vö. Tamara Lewaja, Neue sowjetische Musik unter dem Aspekt des „späten Denkens”, Übersetzung von 
Mechtild Lohmann, in Sowjetische Musik im Licht der Perestroika, hrsg. Hermann Danuser, Hannelore Gerlach 
und Jürgen Köchel, Laaber-Verlag, 1990, 101-108. o. 
209 a totalitárius rezsimek zenepolitikájáról bővebben vö. Tokaji András, Zene a sztálinizmusban és a Harmadik 
Birodalomban, Balassi Kiadó, 2000. A műzene szovjetunióbeli történetébe és politikai kontextusába Ferenc 
Anna tanulmánya kínál tömör bevezetést: Music in the socialist state, in Soviet Music and Society under Lenin 
and Stalin, ed. Neil Edmunds, RoutledgeCurzon, 2004, 8-18. o.  
210 idézi Savenko, i.m. 72. o. 
211 „nemcsak gyorsul, hanem megrendül az idő egymásutánisága, mint földrengéskor a föld tektonikus rétegei, 
amelyek összecsúsznak, és egyetlen pillanatban jelennek meg. Időrengés keletkezik. Zenében az időrengés már a 
tizenhetedik századtól tapasztalható. A többi művészetben pedig már korábban. Elkezdődik a stílusgyakorlat, 
elkezdik vizsgálni, mit csináltak száz évvel korábban. …itt, az időrengésben már minden összetorlódik. 
Operafinálé van.”  
    Az időrengés nem csak felgyülemlést és felfokozott időérzetet jelent, hanem a gyülemlés idejének 
tapasztalhatatlanságát is: „Manapság semmi sincs és semminek az ellenkezője sincs”. (beszélgetés Dukay 
Barnabással in Dolinszky Miklós, Időrengés. Kilenc muzsikus, tíz vallomás, Osiris, 2004, 92-93.; illetve 96. o.)  
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írásmódnak és hangütésnek az első kiérlelt darabja éppen a szóban forgó dalciklus, a Csendes 

Dalok (1974-77) lesz.212  

A négy részes, 24 dalból álló, közel két órás ciklus középpontjában a 19. századi nagy 

orosz romantikus költészet áll (Puskin, Lermontov, Tyutcsev, Baratinszkij, Zsukovszkij), 

annak forrásvidékével (Goethe, Shelley, Keats), utóhajtásaival (Jeszenyin, Mandelstam) és 

ukrán párhuzamával (Tarasz Sevcsenko) egyetemben. Nem egyszerűen a „legnagyobb költők 

gyűjteménye”, de ráadásul a legnagyobb, az orosz hallgató számára többnyire könyv nélkül 

ismert költeményeké. E dalciklus két szempontból is új fejezetet nyit Szilvesztrov 

életművében. 

(1.) A hatvanas évek első felének instrumentális elkötelezettsége és lendületes 

avantgárdja, majd az évtized végén a hangszeres színház irányába történő elmozdulás után 

Szilvesztrov a Csendes Dalokkal találja meg azt a megszólalási módot, amelyet a költői szó, a 

verbalitás erejének/jelentőségének újrafelfedezése, valamint a stiláris idioszinkrézis 

mindenféle drámát nélkülöző, melankolikus megközelítése jellemez (ez a poétika máig 

érvényben van, s a 80-as, 90-es években írt főművei is ennek jegyében születtek: a IV., V. és 

VI. szimfónia, a Metamusik és a Requiem für Larissa).  

(2.) E dalciklussal válik egyértelművé, hogy a kamaraművek (zongora- és zongorás 

szonáták, zongoraciklusok, vonósnégyesek, vegyes együttesek) és a szimfonikus jellegű 

darabok mellett a vokális zene lesz Szilvesztrov életművének harmadik nagy szelete. Míg 

korábbról csak az 1961-es, Blok-versekre írt Két románc, az átmeneti korszakból pedig az 

1973-as Tyutcsev- és Blok-versekre írt, kamarazenei méretekre hangszerelt Kantáta 

említhető, addig a következő években-évtizedekben számos újabb dalciklus, kantáta, kórusmű 

lát majd napvilágot (a Tarasz Sevcsenko-versekre, kórusra megkomponált 1977-es Kantáta; 

az Erdei muzsika dalciklus 1978-ból; az Egyszerű Dalok 1981-ből; a Négy dal Mandelstam 

verseire 1982-ből; stb.).  

Szilvesztrov mintegy 80 alkotást számláló életműve nagyjából egyenlő arányban 

oszlik meg a vokális, a kamara- és a szimfonikus zene között. A Csendes Dalok ugyanakkor 

nemcsak azért emelkedik ki ebből a minden tekintetben kiegyensúlyozott oeuvreből, mert 

annak alakulásában több szempontból is jelentős fordulópontot jelent, hanem azért is, mert 

talán fokozhatatlan radikalitással állítja elénk azt az alapkérdést, amely visszatekintve az 

                                                 
212 Paul Griffiths az ECM kiadványának kísérőszövegét a következő mondattal kezdi: „Úgy érezhetjük, mindig is 
ismertük ezeket a dalokat, és egy bizonyos értelemben ez így is van.” (Griffiths, Silent Songs, in Valentin 
Silvestrov: Silent Songs, ECM Records, 2004, ECM New Series 1898-99, 4. o.) E belátásból azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy Szilvesztrov zenéje lényegében eliminálja a felfedezés katartikus lehetőségét, vagy legalábbis 
mindig már megkésettként veszi számításba csak.     
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egész életmű, de különösképpen az érett Szilvesztrov munkásságának sajátja. Ez pedig az 

autenticitás kérdése, amelyet a magam részéről most nem a jogi, hanem inkább a patológiai 

metaforika segítségével szeretnék megközelíteni, a betegesség, legyengültség, retardáltság, 

melankólia, illetve az emlékezetzavar: a paramnézia fogalmai mentén, amelyeknek elemi 

tapasztalatát oly felejthetetlenül közvetítette a magyar olvasó számára Domonkos István, 

Balassi egykori strófájából kibomló verse, a Kormányeltörésben: 

„én lenni 
én nem tudni magyar  
élni külföld élet  
pénz nyelv zászló  
himnusz bélyeg  
elnökök vezérek  
előkotorni megfelelő  
ott ahova érek  
mi meghalni mindnyájan  
úgyis téves csatatéren  
[…] 
én lenni kormányeltörésben 
ez nem lenni vers  
én imitálni vers  
vers lenni tócsa  
beleülni lenni szivacs 
tönkretenni új ruha  
tócsában találni  
sok kövér kukac  
…”  

*** 

A Csendes Dalok elsőre szembeötlő vonása, hogy alig különböztethető meg egy 19. 

századi későromantikus dalciklustól, annak a hagyománynak egy lehetséges utódától tehát, 

amelynek kezdetén – még érezhető közelségben – a Winterreise áll. A 

megkülönböztethetetlenség kérdésében ugyanakkor a hangsúly itt azon van, hogy alig – mert 

mégiscsak megkülönböztethető, s már első hallásra. Az énekesnek mindvégig (egyetlen rövid 

tétel kivételével) a négyszeres és az egyszeres piano közötti, minden differenciáltsága ellenére 

is kísérteties és valószerűtlen dinamikai tartományban kell maradnia. Úgy énekel, mintha csak 

magának dünnyögne, mintha nem is tudna énekelni (valójában két órán keresztül, nagy 

hangterjedelemben, folyamatos piano hangerővel a lehető legnehezebb énekelni), mintha 

befelé énekelne, vagy nem is énekelne: csak visszaemlékezne valamikori énekekre. A 
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zongorakíséret alkalmanként az előtérbe kerül, az énekhang pedig elsüllyed benne, hogy 

azután finoman újra kiemelkedjék.213

Ha tehát a legelső benyomások (mondjuk a kotta felületes megtekintése) azt sugallták 

volna, hogy itt a zenei hamisítás egy különös (mert már eleve bevallott) esetével van dolgunk, 

akkor az előadás mikéntje rá kell, hogy ébresszen (két órán keresztül, megszakítás nélkül – 

„mintha csak egyetlen dal lenne” [Szilvesztrov]214 – egy rendkívül intim, befelé forduló, 

szinte elzárkózó hangvétel elbizonytalanító atmoszférájában kell megtalálnunk a saját 

pozíciónkat): nem holmi historizáló érdekű illúzió megkomponálásával van dolgunk, hanem 

az emlékezet modális működésének artikulálódásával, és egyúttal, baljós módon, az 

emlékezet diszfunkcióinak aktivizálódásával is.  

Szilvesztrov úgy szólaltatja meg a klasszikus verseket, mint amelyek minden 

heterogenitásuk és töredékességük ellenére egy még teljességként átélhető világ pillérei, s 

amelyekhez úgy tartozik hozzá a veretes, cári világot idéző romantikus zenei idióma, mint 

valami epifenomén. Mégiscsak a hamisítás egyik alaptípusa jut eszünkbe: a megnemesedett 

múltba visszavetített pszeudo-szerzőiség esete (á la Chatterton-„Rowley”).215 Mintha csak a 

kései cári udvar zenéjének egyik fatálisan elfeledett alakja lépne elő Glinka, Dargomizsszkij 

és Muszorgszkij árnyékából. Az egymáshoz sokféle módon kapcsolódó dalok forrásául 

szolgáló irodalmi kánon beállítása és a korszak zenei hangütésének megidézése azt a 

benyomást keltheti, mintha Szilvesztrov eme „hamis” dalciklus révén egy ma már nem 

magától értetődő hagyomány arisztokratikus olvasatát, az eposzi világot idéző enumeratioját, 

egyszóval felülnézetét adná. Ha viszont az a kérdés merül fel, hogy vajon eme olvasatot 

miként értékeljük, tekinthetjük-e produktív, vagy mértékadó olvasatnak, akkor e kérdésre 

sajátos módon éppen annak gyengesége, beteges melankolikussága és amnéziás állapotának 

belátása révén válaszolhatunk igennel. Szilvesztrov „hamisítványa” ugyanis nemcsak eleve 

önleleplező (hiszen a hamisítás feltételével: a szerzői név és a mű közötti kapcsolat 

minőségének kérdésével nem kezd játékba), hanem bizonyos értelemben még beszédesen 

                                                 
213 Találó Szvetlana Szavenko kifejezése, amikor „szonorisztikus monódiáról” beszél (Savenko, i.m., 78. o.), 
tehát arról, hogy Szilvesztrov számos művében – a Csendes Dalok mellett a legjobb példa erre a csellószonáta 
vagy az ötödik (poszt)szimfónia – a hangszerelés látszólagos többrétegűsége éppen arra jó, hogy a 
többrétegűségben megbúvó dramatikus lehetőségek határozott elkerülése révén a dialogicitás 
működésképtelenségét demonstrálja. 
214 Idézi Szavenko (i.m., 73) a szerzői instrukciókat: „Úgy énekeljen, mintha csak önmagát hallgatná. Mindegyik 
dal nagyon halkan éneklendő, könnyű, áttetsző, világos hangon, visszatartott expresszivitással és szigorral, 
mindenfajta pszichológiai ráhatás nélkül. Kívánatos, hogy a teljes ciklus megszakítás nélkül hangzódjék el, 
mintha csak egyetlen dal lenne.”  
215 Vö. Radnóti Sándor, Hamisítás, 227-247.o. („Hiszek Macphersonnak & Chattertonnak, hogy amiről azt 
mondják, ősi, az is” [William Blake]) 
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ügyetlen is, jelentőségteljesen sikeredetlen. Mint egy amatőr műve, aki – a szó etimológiája 

szerint – csak szereti az adott műfajt, de professzionális módon nem járatos benne.  

Azt mondják, a hamisítvány (és ezzel némileg párhuzamosan: a giccs) pedagógiai 

haszonnal jár. Ez abban áll, hogy a hamisítvány könnyebben befogadható, mint az autentikus 

művészet, tehát hogy útkészítője lehet annak. Nos, Szilvesztrov muzsikáját egyáltalán nem 

oly könnyű befogadni,216 mert még ha többé-kevésbé  világosan követhető is a textúra, 

minduntalan egyfajta esztétikai elbizonytalanodás lesz úrrá a hallgatón, valamiféle időzavar. 

Az a Gadamer által oly hevesen ostorozott esztétikai tudat, amely a történeti érzékkel 

szimbiózisban végül is épp a műalkotás igazságigényét véti el, Szilvesztrov művében nem 

talál fogódzót. Szemben azzal, amit egy effektív giccstől elvárhatunk, itt semmi sem utal a 

kiszámítottság és a klasszikus zenei műveltség (ha ugyan van még ilyen) által kondicionált 

hatáselemekkel való kalkulált manipuláció működtetésére.217 Épp ellenkezőleg: a mű a maga 

bizonytalan formája révén lesz képes arra, hogy a hallgatót kimozdítsa pozíciójából – ennek 

fontos eleme a tonalitás olyanfajta jelenléte, amely minden teleologikus vonatkozást nélkülöz, 

s amely úgy próbál a melódiának alapot adni, hogy eközben épp saját atonális 

„alaptalanságát” leplezi le.218  

Az imént még csak futó ötletként utaltam ama vád felbukkanására, amely a giccs 

justizmordját hangoztatja.219 Abraham A. Moles ismert monográfiájában a zenei giccsről 

                                                 
216 Tatjana Frumkis beszámolója szerint a mű bemutatása alkalmával a hallgatóság egy része elhagyta a termet, 
míg mások belemerültek a zene melankolikus [másoknak: elviselhetetlenül unalmas] atmoszférájába. (Frumkis, 
Un long voyage, trad. Dominique Lebeau, in Valentin Silvestrov: Silent Songs, ECM Records, 2004, ECM New 
Series 1898-99, 11-15. o.) 
217 Vö. az interjút Szilvesztrov avatott tolmácsolóival, akik egyébiránt arról is beszélnek, hogy munkamódszerét, 
a zenei interpretáció megközelítését tekintve a kompromisszumképtelenségéről és kérlelhetetlenségéről híres, 
tökéletes elkötelezettséget követelő Kurtág Györgyöt látják Szilvesztrov legközelebbi rokonának. Valentin 
Silvestrov: leggiero, pesante – Ein Gespräch mit Anja Lechner, Silke Avenhaus und Simon Fordham, in 
KlassikAkzente, 2002. 02. 15., http://www.klassikakzente.de/page_5412.jsp  
218 A Szilvesztrov zenéjéből áradó összezavart és összezavaró időtapasztalat részben analitikus eszközökkel is 
megközelíthető. Szvetlana Szavenko például a már többször idézett tanulmányában (i.m., 76-78. o.) az ötödik 
szimfónia elbizonytalanító statikusságát a következő aspektusok kiemelésével próbálja leírni:  
 
    (1.) A mű úgy és annak ellenére kelti a stázis benyomását, hogy a textúráját alkotó heterogén rétegek 
önmagukban nagyon is mozgékonynak, látszólag célirányosnak tűnnek fel.  
    (2.) A melódia úgy van jelen, mint folytonos újrakezdés, megszakadásokkal tagolt ki-be lélegzés, amely újra 
és újra elragadja a hallgató figyelmét, hogy aztán ismételten elszökjön előle, bizonytalanná téve így az 
időérzetet.  
    (3.) Egyszerre több, inkoherens melódiai esemény futása zajlik, amelyek a térszerűség eszközeinek 
segítségével végső soron de-szituálják a hallgatót.  
    (4.) Végsőkig retardált, öröknek tűnő variációsorok, amelyek ugyan az előre haladás látszatát keltik, valójában 
egy helyben topognak.  
   (5.) És végül a már említett „látens” atonalitás, amely a familiárisnak tűnő tonális fordulatok ellenére 
mindvégig nyugtalanító hatást gyakorol a hallgatóra.  
 
219 Ezt a témát is érinti az előzőekben már idézett beszélgetés: Valentin Silvestrov: leggiero, pesante, 
http://www.klassikakzente.de/page_5412.jsp  
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szólván előbb Nietzschét idézi: „egy zene csupán attól a pillanattól fogva válik bűvös 

hatásúvá, midőn saját múltunk hangját halljuk kicsendülni belőle”; majd maga így folytatja: 

„úgy tűnik, pontosan ez a giccszene sikerének oka: múltunk, a múlttal való 
bizalmas viszonyunk, elmúlt hétköznapiságunk hangja szólal meg benne. A felismerés-
vektor az élvezet egyik lényeges alkotórésze, és azt a zeneművet fogjuk giccsesnek 
nevezni, melyet úgy komponáltak vagy adtak elő, hogy a lehető legnagyobb mértékben 
idézze fel a már elsajátított, társadalmi-kulturális zenei nyelvet”.220

 Ma kevéssé tűnik meggyőzőnek ez az érvelés, hiszen az autentikus művészet köréből 

a heteronómia aspektusát kizárni igyekvő lendülete figyelmetlenül siklik el ama körülmény 

mellett, hogy a „már elsajátított, társadalmi-kulturális zenei nyelv” sohasem áll 

rendelkezésünkre magától értetődő módon, mintegy felhalmozott készletként. Tehát, hogy az 

elsajátítás nem egyszer és mindenkorra érvényes perfektum, hanem soha ki nem meríthető 

feladat – amelyre áll a régi mondás: „individuum est ineffabile”.  

Ha tehát lemondunk a „már elsajátított” és készletekbe felhalmozott zenei kultúra 

illúziójáról (s ezzel együtt persze arról a mindenkori konzerváló igényű zeneszerzésről is, 

amely a készletek eme illúzióját túlontúl komolyan veszi), s megint intenzív figyelemmel 

fordulunk Szilvesztrov Csendes Dalai felé, akkor rutinos és bombasztikus újrahasznosítás 

helyett a létezés peremvidékén botorkáló ügyetlenkedéssel, valamiféle poétikai 

gyöngélkedéssel találkozunk. Hiszen e dalok a maguk vakon „tévelygő” melódiai 

fordulataival (Paul Griffiths),221 akusztikai redukáltságukkal az emlékezet, az emlékezetbe 

idézés azon aspektusait emelik ki, amelyek a restaurálhatatlanság, sőt az elérhetetlenség 

tapasztalatát tanúsítják. Ha az ismeretet és az emlékezet biztos támaszát, a dolgok és szavak 

(idiómák és jelentések) illeszkedésének rendelkezésre álló készletét enciklopédiának, vagy 

szótárnak hívják, akkor Szilvesztrovnak a Csendes Dalokkal kezdődő művészetét, amelyre a 

restaurálás foganatosíthatatlan intenciója nyomja rá bélyegét, leginkább az amnézia 

(pontosabban: a paramnézia) szótárának kell neveznünk. Együtt haladva a dalciklussal 

pontosan ismerni véljük azt, amire emlékeztet, ám deformációit mégsem vagyunk képesek 

kijavítani. S minthogy „észhez térítése” elmarad, történeti tudatunk amnéziaként ismerszik 

meg önmaga számára. 

Az emlékezés eme zavaróan tökéletlen működésében a melosz (a dal par excellence 

mozzanata) a vissza-hívás móduszaként funkcionál, amely a verset ugyan látszólag a maga 

sértetlenségében és tökéletességében hívja elő, ám épp a zenei dimenzió redukált, retardált és 

                                                 
220 Abraham A. Moles, A giccs, a boldogság művészete, Orosz Magdolna és Albert Sándor fordítása, Gondolat, 
Budapest, 1975, 97-101. o. (A giccszene elemei és a hangszerelés) 
221 Griffiths, i.m., 6. o. 
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egész-ségtelen mivolta révén teszi félreérthetetlenné, hogy a versekhez tartozó világ 

autentikus módon nem elérhető. A Csendes Dalok nem a klasszikus költészet újabb 

„megzenésítése”, settingje, hanem a klasszikus költészet üledéke, amint az banális dal-

utánérzetekként kicsapódik az emlékezetben. A legcsodálatosabb Szilvesztrov 

vállalkozásában, ahogyan megbecsüli ezt az üledéket,222 ahogyan komolyan veszi, bár banális 

aspektusait soha nem leplezi el. Nyilvánvalóvá teszik ezt műcímei: Giccs-zene (1977), 

Egyszerű Dalok (1981), Metazene (1992), Naiv zene (1954-55/1993), Távoli zene 

(1956/1993), Szóbeli zene (1980/2000).  

A Csendes Daloknak ez a reziduális jellege a hamisítás – komolyan fel sem merülő – 

vádját is végleg elhárítja, hiszen Szilvesztrov ahelyett, hogy egy elmúlt idő szellemi 

teljesítményéről adna mégoly csodás tanúságot, stílusának „gyöngesége”/bizonytalansága és 

az emlékezet erősen korlátozott teljesítményének demonstrációja révén a kulturális amnézia 

eljövetelének (vagy beálltának?) sötét vízióját nyújtja, amelyben végképp értelmezhetetlenné 

(a gyakorlatban pedig esetlegessé) válik a hamis és az eredeti megkülönböztetése.223  

A Csendes Dalok utáni nagy hangszeres művekben (Symphony no. 5: Postsymphony, 

Postludium, Exegi Monumentum, Metamusik, Requiem für Larissa) úgyszólván mindez be is 

igazolódik: autentikus alapkontextusukat elvesztett, egymást súlytalanná tevő heterogén 

megszólalásmódok minden drámai szembeállítást kerülő (vagy lebontó) ko-asszisztálásával 

találkozunk, enumeratio helyett az írásmódok rákosan burjánzó televényével, para-fóniával, 

amely mintha már régen lemondott volna a művészet hagyományának dialogicitásába vetett 

hitéről, s amely organikus és elsajátított kapcsolatba már nemigen képes lépni a múlttal. A 

nyolcvanas évek elejétől Szilvesztrov zenéje a posztlúdium (azaz utójáték), a kóda területére 

szorul vissza. Ez azt sugallja: a művészet hagyománya nem tesz már fel kérdéseket, nem 

provokál reakciókat, csupán az utóirat és a kommentár önállótlan műfajai számára kínálja 

még magát. A posztlúdium zónájában megszólaló utó-zene Szilvesztrovnál egyértelműen 

tragikus hangoltságú, amennyiben képtelennek bizonyul kielégítő módon megtalálni és 

visszaidézni saját „mielőttje” vonatkozásokkal teljes lényegiségét, amely lefektethetné az utó-

                                                 
222 Vö. Jean-Luc Nancy, Ami a művészetből megmarad, Házas Nikoletta fordítása, in Változó művészetfogalom, 
szerk. Házas Nikoletta, Kijárat, 2001, 21-37. o.     
223 Ezt a sötét víziót feltételes módon Radnóti is megfontolja: „Lehetséges, hogy a művészet jelenlegi krízise 
játékszabályai új megváltozásához vezet majd, mert a művészet intellektualitásának  túlsúlya a szépséggel 
szemben, provokációjának túlsúlya attraktivitásával szemben, valamint a műalkotás státusának bizonytalansága, 
a minőségérzék irracionalizálódása és az ízlés frusztrálódása a kortárs alkotásokban és befogadásban kritikus 
határhoz érkezett. Lehetséges, hogy a következmény nem a művészet további antikvarizálódása, 
muzealizálódása és a kortárs művészetek további szektarianizálódása lesz, hanem új paradigma születése, és ez – 
mint erre jelek utalnak – lehet éppenséggel az eredetiséget individuális, innovatív és történelmi értelemben 
immár nem csak kritizáló, hanem értelmetlenné tevő, megsemmisítő »hamisítvány« is”.  (Radnóti, i.m., 76. o.)   
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játék szabályait. Ehelyett csupán a zenetörténet inkompatibilis leletei, pontosabban a 

zenetörténet emlékének inkompatibilis romjai maradnak kiindulásul számára, amelyekkel 

némiképpen úgy játszik el, mint Schopenhauer szerint a melankolikus beteg, aki romos 

emlékezetét mindegyre ugyanúgy – s persze mindegyre sikertelenül próbálja kontinuus 

narratívává összeilleszteni:  

„számomra úgy tűnik fel, mintha e betegség főként az emlékezetet támadná 
meg; méghozzá nem úgy, hogy merőben elveszítenék memóriájukat: mert sok mindent 
tudnak könyv nélkül olykor ők, felismernek rég nem látott személyeket; nem, a dolog 
inkább úgy áll, hogy az emlékezet szálai elszakadoznak, a memória folyamatossága 
odalesz, s nem lehetséges a számukra többé így az egyenletes és összefüggő 
visszaemlékezés a múltakra.”224  

A múlt visszaidézhetetlensége (ami másfelől: annak kontrollálhatatlan kísértetjárása), 

és a tradíció megújíthatatlansága feletti fájdalom elégikus ködbe vonja Szilvesztrov egész 

életművét (az elégia egyébként, a dalok számos forrásán kívül, hangszeres művei címeként is 

többször visszatér). Ebből az elégikus ködből bontakozik ki legmegrázóbb alkotása is, az 

1996-ban, idő előtt eltávozott feleség, Larissa Bondarenko emlékének ajánlott Requiem für 

Larissa. E műnek már első tételében az emlékezet leblokkolt állapotával találkozunk, midőn a 

kórus néhány szó után nem képes tovább folytatni a latin rekviemszöveget, egyszerűen „nem 

jut eszébe” a folytatás, s csak elszigetelt foszlányokat ismételget. Így van ez a zenei anyaggal 

is: a legtöbb szakasz Szilvesztrov addigi életműve egy-egy részletének idézete – a feleségének 

ajánlott első szimfóniától kezdve (1963), a Csendes Dalok egyik emlékezetes tételén át az 

utolsó darabig (Der Bote, 1996), amit az irodalomtudós-muzikológus asszony, a 

zeneszerzőnek nagyon fontos szakmai támaszt is nyújtó társ utoljára még hallhatott – de a 

korábbi művek idézeteiből összeálló szakaszok közös kontextusát nem „tisztán” zenei 

összefüggésrendszer, hanem a re-kollekció egészét átjáró, külső-személyes gesztus 

szolgáltatja: a gyászolás kísérlete. A Requiemben idézett Szilvesztrov-művek többnyire 

maguk is korábbi (zenei) világokat idéznek meg (Mozarttól Messiaenig), ám sohasem pontos-

hiteles replika formájában, hanem mindig sikeredetlen és „hamis” allúzió gyanánt. A 

tradicionalista Szilvesztrov (kultúr)történeti(etlen)ségünk szituációjára vonatkozó víziója, 

úgy tűnik, erősen egybecseng Radnóti Sándor Hamisítás című könyvének egyik 

megállapításával, ti. hogy a másolás hermeneutikus munkája nem csupán a jobban vagy 

máshogyan értésről tanúskodhat, hanem a megértés lehetetlenségét is demonstrálhatja.225  

                                                 
224 Arthur Schopenhauer, A világ mint akarat és képzet, Tandori Ágnes és Tandori Dezső fordítása, Osiris, 2002, 
244. o. (36. §) 
225 Radnóti, i,m., 114-115. o.  
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Mindez azért oly tragikus atmoszférájú és oly elégikus hangütésű Szilvesztrov 

művészetében, mert az esztétikai-stilisztikai pluralizmust és a hermeneutikai erőfeszítés 

relativizálódását harsány jókedvvel, vagy szellemes imposztorsággal üdvözlő 

posztmodernekkel szemben benne még mindig ott munkál a modernitás megalapozásigénye, 

amely nosztalgiáját: a kultúra dialogikus elsajátítására törekvő reménytelen kísérlete hátterét 

határozza meg. Ezt a nosztalgikus vonást értelmezői többnyire a visszhang hasonlatával 

igyekeznek kifejezni, amely a lényegiség távolságát/eltávolodását, és szétszóródását, majd 

elenyészését demonstrálja.226 Én mégis úgy látom, kétséges, hogy e hasonlat célba talál-e. A 

visszhang képződéséhez ugyanis megfelelő volumenű felületre van szükség, amely képes 

visszaverni a neki ütköző, mégoly távolról érkező hangot. Szilvesztrov esetében viszont –

szemben például Kurtággal – nem kitapintható, hogy hol lenne ez a számottevő visszaverő 

felület. A hasonulás, az allúzió módja nála tisztázatlan viszonyrendszerű művészeti 

hagyományok eldöntetlen ontológiai státuszú visszajövetele, szüremkedése, ami egy 

pillanatra sem bizonyul idézetnek, sokszor még allúzióként is bizonytalan.  

Végső soron ez egyfajta radikális „arcrongálás”, vagy alakvesztés (disfiguration),227 a 

megelőzöttség túlhatalmának demonstrálása, amely lehetetlenné teszi még azt is, hogy az 

idézés vagy az allúzió működtetésében az idéző szubjektum aktualizálható arcvonásai 

kirajzolódhassanak. Mintha csak azt mondaná: a hermeneutikai elsajátítani-képtelenség az 

archoz való jogot kérdőjelezi meg (a csuklyája homályába burkolózó Anonymus figurája új 

érvényességgel bukkan fel itt). Az adaptáció helyét a puszta másolás foglalja el, jóllehet 

kifejezetten az errata túlsúlyával együtt. A posztlúdium ugyan még mindig ludus, de már csak 

annyiban, hogy az elsajátítás kulturális gyakorlatának csupán reflexét működteti, anélkül, 

hogy az elsajátítás kognitív-hermeneutikus teljesítményét végre tudná hajtani, annak kielégítő 

mértékében. Ennyiben az európai zene ama utolsó nagy korszakát, amelyet Mozart és Mahler 

nevei szegélyeznek, Szilvesztrov sajátos módon egy archaikus jellegű rituális ismétlés-

gyakorlat alapjának tekinti, még akkor is, ha az ismétlés rituáléja csak torz és töredékes 

módon történik meg – akárcsak az az aktus, amellyel Domonkos zárja költeményét: 

 

                                                 
226 Vö. Tatjana Frumkis, Echoes, in Valentin Silvestrov: Metamusik, translated by Eileen Walliser-Schwarzbart, 
ECM New Series 1790, 2003, 29-33. o. 
227 „Ha a nyelv nem képes támaszt és táplálékot nyújtani, aztán csendben távozni, ahogy azt a gravitációs erő 
vagy a belélegzett levegő teszi, akkor nem más, mint rossz szellem.” – idézi Wordsworth Esszéit Paul de Man 
(Az önéletrajz mint arcrongálás, Fogarasi György fordítása, in Pompeji, 1997/2-3, 104. o.) Végül pedig így 
summázza fejtegetéseit: „A halál egy nyelvi szorongatottság áthelyeződött neve, a mulandóságot helyrehozni 
igyekvő önéletrajz (a hang és a név prosopopeiája) pedig éppannyira megfoszt és alaktalanná tesz, mint 
amennyire helyreállít. Az önéletrajz elleplezi, hogy a szellemi arculat megrongálódását okozza.” (uo., 105. o.) 
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„(…) 
én két gyerek  
én motorfűrész  
erdő vágni fa  
én gomba  
én madár  
én különféle vad  
különféle tárgy  
név nem tudni  
délután sötét fáradt  
este kemény szivornya  
asszony lepedő ágy  
clitoris  
rátenni ujj  
nem gondolni kollektív  
nem gondolni privát” 

*** 

Ahogyan a tragédiákban már lenni szokott, innen sem hiányozhat a heroizmus 

mozzanata. Most válik fontossá, hogy a posztlúdium egyúttal post scriptum is. Az utóirat 

gesztusa pedig azért heroikus, mert még mindig igenli a művészet hagyományát és annak 

minden definiálhatatlansága ellenére, vakon tapogatózva sem mond le kommentárja 

alanyának és címzettjének létezéséről, és újra megtapasztalható aktualitásának reményéről;228 

még ha a beleszövődés lehetőségét ígérő kontextus reménye nem is más, mint – Jean-Luc 

Nancy szavaival – a semmi, pontosabban a „szinte semmi”229, ami maga a maradvány, a 

lenyomat és az üledék: vestigium. Amíg Beckett Godot-ja a várakozás és az előjáték 

misztériumáról deríti ki hátborzongató módon, hogy az időközben már régen végjátékká 

transzformálódott, addig Szilvesztrov posztlúdiumai intenciójukat tekintve mégsem 

mondanak le végképp ama logosz el/visszajöveteléről, amelynek vonatkozásában az 

individualitás arcai újra kirajzolódhatnának.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
228 Szilvesztrov két hegedűszólót igénylő műve kifejezetten ezekre a fogalmakra játszik rá címében: Post 
Scriptum hegedűre és zongorára; és Widmung hegedűre és zenekarra 1990-91. 
229 Nancy, i.m., 32. o.  
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III. 6.  Identitásdiffúzió és összeszedettség (Henryk Górecki – az életmű bejárása) 

 
„Az identitás egy patetikusan abszurd álom.  

Az ember, amikor nincs jobb dolga, arról ábrándozik, hogy önmaga legyen.  

Akkor álmodozik ilyesmiről, amikor már elveszítette minden egyediségét. 

(Jean Baudrillard: Az utolsó előtti pillanat) 

 

„Minden rendben van. Ez azt jelenti, hogy egy világban élünk... 

…ám mindig megmaradnak a rendetlenség maradványai.” 

(Hannes Böhringer: Kísérletek és tévelygések) 

 

 

Az életmű… 

 

2003-ban, e sorok írásának kezdetén, éppen hetvenedik életévét töltötte be az a 

zeneszerző, kinek – a cím ígérete szerint – életműve bejárását lenne hivatott elvégezni ez a 

tanulmány. Életművet mondok, jóllehet tisztában vagyok vele, ajánlatos csínján bánni e 

fogalommal, hiszen már az alapját képező reláció is jó ideje kérdésessé vált. A „szerző és 

műve” kitételről van szó, amelyet Michel Foucault elemzett,230 reflektálva mind a szerző 

állítólagos „eltűnésének” vagy „halálának” gondolatára,231 mind a művészet diskurzusának 

ama rendjére, amelyben e viszony hosszú ideje pótolhatatlan funkciót töltött be, és tölt be még 

ma is.232 Foucault Szent Jeromos művének, a De Viris Illustribusnak alapmodelljét idézi, 

amikor az (élet)műhöz attribuált szerzői funkció négy – lényegében ma is változatlanul 

érvényes  – aspektusáról beszél: (1.) a szerzőnek tulajdonított mű összhangban áll a szerzőnek 

tulajdonított más művek jellegzetes, komparatíve demonstrálható színvonalával (a szerzői 

funkció tehát egyfajta „konstans érték-minőség”); (2.) a szerzői funkció a művekben 

megmutatkozó gondolati koherencia tanúsítása; (3.) egyfajta stilisztikai egyneműség (vagy 

                                                 
230 Michel Foucault, Mi a szerző? (1970), Erős Ferenc és Kicsák Lóránt fordítása, in Nyelv a végtelenhez, Latin 
Betűk, 2000, 119-145.o; továbbá uő., A tudás archeológiája (1969), Perczel István fordítása, Atlantisz, 2001, 29-
42.o. (A beszéd egységei). 
231 Roland Barthes, The Death of the Author [1968], in uő., Image – Music – Text, transl. by Stephen Heath, 
Fontana Press, 19906, 142-148. o.  
232 „A szerzői név bizonyos értelemben a szövegek határain mozog, elválasztja őket, letapogatja széleiket, 
kifejezésre juttatja vagy legalábbis jellemzi létezésmódjukat. Manifesztálja a diskurzus bizonyos csoportjainak 
jelenlétét és visszautal arra, hogy e diskurzus milyen státuszt foglal el egy adott társadalmon és kultúrán belül.” 
(Foucault, Mi a szerző?, 127.o.) 
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stílusfejlődési organicitás) jelenléte; (4.) és nem utolsó sorban a szerző funkciója az is, ami a 

művet a történelem narratívájába helyezi.  

„Bár a modern kritika számára a hitelesítés nem okoz akkora gondot [mint régi 

szövegek azonosítása esetében], a szerző azonosítására irányuló stratégiája alig tér el Szent 

Jeromostól”.233 Foucault persze csak annyiban engedi vissza „távollétéből” a szerzőt, 

amennyiben annak komplex és dinamikus funkcionalitására tekint, de korántsem rehabilitálja 

a szerző és a tényleges író (az így és így anyakönyvezett, a mű fölött jogilag ilyen és ilyen 

módon diszponáló, a létrehozásban valamilyen szempontból pótolhatatlannak tekintett 

magánszemély) identikusságát. Foucault szerint az önmagából szövegeket/műveket 

kinyilatkoztató szerző figurája nem egyszerűen „eltűnt”, s ennek következtében nincs (már) 

jelen, hanem valójában sohasem is volt itt. Ugyanakkor óv attól is, hogy az így üresen maradt 

térbe egy anonim, láthatatlan és univerzális alanyiságot képzeljünk bele, inkább arra ösztökél, 

hogy figyelmünket a szerző-funkció változó és széttartó aspektusaira hegyezzük ki, s ne 

kívánjuk redukálni e mozzanatok heterogenitását valamely ideologikus princípiumra. 

Ha így áll a helyzet szerzővel és művével – s majd látni fogjuk: mindez egyáltalán 

nem esetleges előjáték Górecki témájához –, akkor a bonyodalmak csak növekednek az 

életmű fogalma kapcsán, amely ugyan soha nem rendelkezett olyan eszközzé 

transzformálható anyagisággal, mint a (zseniális) szerzői szubjektum objektumaként felfogott 

mű,234 a tárgyiasság aspektusa mégsem hiányzik  eszméjéből. Sőt, talán úgy áll a helyzet: az 

életművet e tárggyá-tétel nélkül el sem gondolhatjuk – még akkor sem, ha objektivációnk a 

corpus biomorf képzete mögé bújik is. Ama szétszórt, széttartó, és inkompatibilis aspektusok 

ellenére, amelyekre Foucault is utal,235 az életmű eszméje – kompenzatorikusan – mintha csak 

kikövetelné az inkarnációként elgondolt tárgyiasítás eljövetelét. Talán éppen azért, mert a 

parergonalitás problémájának minden nehézsége ellenére – amiről a Kantot elemző Derrida 

                                                 
233 Uo., 130.o. 
234 ami a maga dologiságában (pl. a Beethoven-kvartettek nyomtatott partitúrája) alkalmasint éppen úgy hever a 
pincében, mint egy zsák krumpli – teszi hozzá a ritkán ironizáló Heidegger. (vö. A műalkotás eredete, 36.o.)   
235 „A szerző neve vajon ugyanúgy jelöli-e azt a szöveget, amelyet ő maga adott ki a saját neve alatt, mint azt 
amelyet álnéven jelentetett meg, vagy egy másikat, amelyet a szerző halála után vázlatos formában találtak meg, 
vagy akár egy harmadikat, amely pusztán piszkozat, jegyzetfüzet, »papírfecnik« formájában maradt fenn? Egy 
szerző összes műveinek vagy az opusnak a létrehozása bizonyos számú választást feltételez, amelyek igazolása 
vagy akár csak megfogalmazása sem könnyű feladat: vajon elég-e hozzátenni a szerző által kiadott szövegekhez 
azokat, amelyeket ő maga kiadásra szánt, s amelyek csak halála miatt maradtak befejezetlenek? Vagy hozzá kell 
tenni az összes piszkozatot, első vázlatot, a könyvekbe írt javításokat és törléseket is? Milyen jelentőséget 
tulajdonítsunk a leveleknek, a jegyzeteknek, a beszélgetésekről szóló beszámolóknak, a hallgatók által lejegyzett 
előadásoknak, röviden a verbális nyomok hatalmas hangyabolyának, amelyeket egy egyén halálakor maga körül 
hagy, és amelyek végtelen kereszteződéseikben sok-sok különféle nyelven beszélnek?” (Foucault, A tudás 
archeológiája, 33. o.)  
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értekezett ellenállhatatlanul236– a beszéd számára így lesz elérhető az, ami mint ergon 

mutatkozik meg ott kívül.237 Ám ami elérhető, annak még semmiképp sem kell kimerülnie 

valami tárgyiasságban. Ezért figyelmeztet Gadamer, hogy az életmű végiggondolása „csupán 

minden elszigetelő eltárgyiasítás visszavonásával szolgálhatja a kifejlést”238– a műalkotás 

kifejlését, amely nem pusztán ergon, hanem energeia is, tehát mozgás, keletkező- és 

másképpen-lét. Márpedig a „kifejlés” (sőt a „kihordás”) eme gadameri fogalma lehet az 

interpretáció egyetlen olyan feladata és útja, amely valóban méltó a művészethez, még ha ez 

egyszersmind a tudományos tudat objektivizmusának feláldozásával jár is. Másfelől viszont 

kétségtelen az is, hogy a tárggyá-tevő tudat működtetése nélkül az a veszély fenyeget, hogy az 

életmű a művész műveinek (bizonyos értelmezései szabályozók révén megkonstruált) 

kontinuus egésze (illetve egzegézise) helyett az összemérhetetlenségek és kontingenciák 

heterotopikus szövevényévé mosódna szét.239 Az objektiváló tudat maradéktalan 

visszaszorítása folytán élet és mű (élet-mű) olyanfajta konfúziója kísért, amely 

művészetkutatók helyett sokkal inkább élet-művészet-kutatóknak való (akik ekképpen maguk 

is amolyan életművészek).  

Még ne döntsük el, mit is gondoljunk erről a lehetőségről. Elegendő csak azt 

megállapítanunk, hogy amennyiben az összerendezhetetlen heterotópia és az életművészet 

veszélye fenyeget (ami jóval több holmi üres fenyegetőzésnél), annyiban 

megfenyegetettségünk révén a réseken már be is tört. Éppen azokon a réseken keresztül, 

melyeket a mindenkori „Urtext”-ek és kritikai összkiadások egzegétái úgyszólván saját 

testükkel (mintegy a tudomány instrumentumaiként) fedtek be és álltak el,240 s ahol eme 

„elállás” olyan őrállást jelent, amely a filológiai és egzegetikai tudományok szigorúságához 

való magát-tartásból (orto-doxa, orto-logosz) meríti erejét és állhatatosságát. Ha mindinkább 

kérdés, hogy mi tartozik hozzá a műhöz (hol van a „széle”, hol van igazából a „kerete”), s mi 

nem, mennyivel inkább kérdés mindez az életmű intelligibilis korpuszát illetően.  

Egy életműnek vajon mennyiben funkciói az egyes opusok? Az egyes műveknek 

milyen dimenziót biztosít az életmű metaegysége? Ha van work-in-progress, akkor van 

oeuvre-in-progress is? Mi lenne ez, valami hozzáadódás, vagy inkább kifejlés? A mű szerzője 

mennyiben szerzője az életműnek is? A szerzői funkció ugyanolyan értelemben lenne az 
                                                 
236 Jacques Derrida, Parergon (1978), Boros János és Orbán Jolán fordítása, in Változó művészetfogalom, szerk. 
Házas Nikoletta, Kijárat, 2001, 143-177. o. 
237 Hans-Georg Gadamer, Szó és kép – „így igaz, így létező”, Schein Gábor fordítása, in uő., A szép aktualitása, 
szerk. Bacsó Béla, T-Twins, 1994, 243. skk. 
238 Uo. 259.o. 
239 Vö. Michel Foucault, Eltérő terek,  Sutyák Tibor fordítása, in uő., Nyelv a végtelenhez, 147-155.o.; valamint 
uo., A tudományok archeológiájáról, Sutyák Tibor fordítása, 173-181.o. 
240 Vö. Dolinszky Miklós, Az Urtext mítosza, in Muzsika, 1994/10, 14-19. o. 
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életmű egy funkciója, mint ahogyan a műé? (Anonim mű és szerzői mű, anonim életmű és 

szerzői életmű viszonyai megegyeznek? Lehet-e az életmű éppannyira anonim mint a mű? 

Nem inkább úgy van-e: jóllehet anonim műalkotás létezik, név nélkül viszont nincsen 

életmű?) Végeláthatatlan kérdések, s mind az identitás problémája körül kering.   

„Madame Bovary – C’est moi.” – mondja Flaubert, s ma megint azt mondjuk: igen, 

úgy van, mégiscsak jól mondja, „én vagyok” – hozzátéve ugyanakkor azt a Nietzsche óta 

erősödő belátást, hogy „az én, az egy másik” (soi même comme un autre).241

 

*** 

 

A születésnapok az identitás ünnepei. Mozdíthatatlan értelmű dátumok, események, és 

viszonylatok azonosításai. Henryk Górecki 1993-ban, hatvanadik születésnapja kapcsán 

globális méretekben esett át egy ilyen „azonosításon”. Éppen abban az évben tetőzött ugyanis 

Harmadik szimfóniájának (1976) példátlan recepció-eseménye: a műről készült ötödik és 

egyben első angolszász felvétel nemcsak a komolyzenei eladási statisztikák élére ugrott,242 de 

ún. „kortárs komolyzenei” lemezként először a popzenei toplisták élmezőnyébe is felkerült, 

Michael Jacksonok és Madonnák közé, s meg sem állt a Billboard „Top Ten”-jéig.243 Milliós 

példányszámban fogyott el a lemez, messze túllépve a szűkebb vagy tágabb értelemben vett 

„szakma” és a „komolyzene” intézményhálózata által előzetesen kalkulált fogyasztói körök 

határait (Luke B. Howard szemléjéből megtudhatjuk, hogy fiataltól aggastyánig, egyetemi 

professzortól kamionsofőrig, konzervatív középosztálybeli „professional”-től a 
                                                 
241 Vö. Paul Ricoeur, Oneself as Another, transl. by Kathleen Blamey, University of Chicago Press, 1992, 1-25. 
o. Ricoeur művének figyelemre méltó kritikai továbbgonodolását lásd: Tengelyi László, Élettörténet és 
sorsesemény, Atlantisz, 1998, 11-48. o. és 109-116. o. Lásd még a szubjektum újabb keletű re-tematizációjának 
vázlatát Bacsó Bélánál: Megjegyzések a szubjektum és az öngondozás témájához, in uő., „Az eleven szép”, 
Kijárat, 2006, 141-148. o.  
242 Henryk Górecki: Symphony No. 3 „Symphony of Sorrowful Songs”, Dawn Upshaw – soprano, London 
Sinfonietta, dir. David Zinman, 1992, Elektra-Nonesuch 79 282 
243 1992-94 között a zeneipar legkülönfélébb szegmenseiben működő folyóiratok, magazinok, színes újságok 
százainak hasábjain tűnt fel Górecki művének méltatása – hol szűkebben csak a Harmadik szimfónia 
szenzációjára koncentrálva, hol igényesebb kitekintést kínálva az életműre. Az írások nem kis része jó nevű 
kritikusok recenziója. (Classical Music Magazine: Norman Lebrecht; Time: Michael Walsh; Classic CD: Adrian 
Thomas; London Review of Books: David Drew; Rolling Stone: K. Robert Schwarz; BBC Music Magazine: Keith 
Potter; The Musical Times: David Wright; Tempo: John Warnaby és James Harley; Gramophone: Michael 
Stewart; Fanfare: Alex Ross; New York Times Magazine: Jane Perlez; stb.)  
     Az 1993 körüli élénk recepció értelmező összefoglalását lásd: Luke B. Howard, Motherhood, Billboard, and 
the Holocaust: Perceptions and receptions of Górecki's symphony no. 3, in The Musical Quarterly; vol. 82, Issue 
1, Spring 1998; 131-159. o.; Howard cikke lényegében egy évvel korábban megvédett doktori diszertációjának 
rezüméje: A reluctant Requiem: The history and reception of Henryk M. Górecki's symphony no. 3 in Britain and 
the United States, University of Michigan, Ann Arbor, 1997; a kutatás egy rövid, 1997-es summázata online is 
elérhető: „Laying the Foundation”: The Reception of Górecki’s Third Symphony, 1977-1992, in Polish Music 
Journal, Vol. 6, No. 2, Winter 2003. http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html
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társművészetek avantgárd harcosaiig ívelt a rajongva hallgatók hosszú sora). Angliában 

például olyan átfogó volt a mű sikere, hogy kis túlzással egy egész rádióadó gründolása 

tulajdonítható neki: a Classic FM indulásában igen sokat köszönhetett e felvételnek,244 mely 

hosszú ideig volt konstans pontja műsorprogramjának, kívánságóráinak.245 Lelkes cikkek, 

lemezkritikák és születésnapi köszöntések jelzik a sikert világszerte.246  

A személyazonosság kiállítása megtörtént: Górecki mint a háború gyermeke, aki 

kétéves kora óta félárva (édesanyját vesztette el), aki kisgyermek kora óta fél-paralitikus 

(csípője kifordult, a háború alatt hosszabb időszak kezelés nélkül, végül egy náci orvosnak 

köszönhetően némileg stabilizálódik az állapota és életben marad, később egész életén át 

kísérő tüdő, szív és epebántalmai jelentkeznek), aki a kommunista Lengyelországban 

elkötelezett katolikusként perifériára kerül (1978-ban a katowicei Zeneművészeti Főiskola 

rektori tisztéről mondatják le), s aki szinte egész életét a poros és lehervasztó iparvárosban, 

Katowicében éli le; tehát ez a Górecki egyszer csak előáll – mit előáll: előállíttatik – mint 

korunk legnagyobb szimfonikusa, aki III. szimfóniájában egyszerre képes emléket állítani az 

első világháború (a köztudatban, tévesen, a harmadik tétel ehhez kapcsolódik), a holocaust 

(második tétel) és a Golgota tragédiájának (első tétel), egyesítve és archetipikusan 

megjelenítve így mindazt a szenvedést, amiben az emberfiának csak része lehet. Sőt, Górecki 

nemcsak az élet-tényeivel legitimált, mintegy stigmával fénylő „szenvedések embere”, hanem 

a vigaszé is, hiszen a barokk fény-árnyék redőzeteit idéző szimfóniáját a szóban forgó 

felvételen Dawn Upshaw személyében olyan hang szólaltatta meg, amelynél ez idő szerint 

nemigen találni alkalmasabbat Messiaen Assisi Szent Ferencének angyal-szerepére sem.247 

Minthogy a Harmadik szimfóniát – tulajdonképp tévesen – széles körben holocaust-

emlékműnek tekintették,248 az a tény, hogy a „Górecki phenomenon” éppen 1989 és 1995 

közé (tehát a második világháború ötvenedik évfordulójára) esett, némileg magyarázatot nyer 

                                                 
244 ez a csatorna lett a helyi „Bartók”, azaz a komolyzenét évtizedekig monopol helyzetből sugárzó BBC 3 
alternatívája a szigetországban. 
245 Vö. Bogusław Maciejewski, H. M. Górecki. His music and our times, Allegro Press, 1994, 51-56.o. 
246 Egy rövid írás még a kelet-európai zenével kapcsolatban hagyományosan ignoráns magyar sajtóban is 
megjelent: Király László, A hatvanéves Górecki egyházi zenéjéről, in Magyar Egyházzene, 1993-94, 192-195. o.  
247 Olivier Messiaen, Saint François d’Assise, Arnold Schönberg Choir, Hallé Orchestra, dir. Kent Nagano, 
Deutsche Grammophon, 1999, DGG 445176-2 
248 Vö. Peter Andraschke, Geistliche Musik als politisches Bekenntnis: Über Kompositionen von Krzysztof 
Penderecki und Henryk Mikolaj Górecki, in Kirchenmusikalisches Jahrbuch, Vol. 79, 1996, 125-137. o.; 
Christoph Khittl, "Holocaustis non delectaberis"--"An Brandopfern hast Du kein Gefallen": Zur Problematik 
Kunst und Holocaust in der ästhetischen Theorie, in Polyaisthesis. V (1996): Wagnis der Bildung--Klänge, 
Texte, Bilder, Szenen--50 Jahre nach Kriegsende und Holocaust; Vol. 5, 1996, 219-228. o. 
     Szimfóniájának holocaust-emlékműként való értelmezését egyébként maga a szerző is pontatlannak tekinti. 
Vö. Bernard Jacobson, A Polish Renaissance, Phaidon Press, 1996, 191. skk.   
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ugyan, ám váratlan, rejtélyes és minden mértéket meghaladó sikere mindmáig munkát 

ad(hatna) a kultúraelmélet és a szociológia szakembereinek.   

Ez a Harmadik szimfóniával azonosított Górecki-identitás persze már a „felfedezés” 

kezdetétől továbbépült, továbbalakult, amennyiben a főmű előzményeit (főként a Második 

szimfóniát), majd egyáltalában az egész addigi életművet fokozatosan a teoretikus249 és a 

gyakorlati érdeklődés körébe vonták (a korai művek új kiadásai CD-n, a publikációs jog 

felvásárlása a Bossey&Hawkes által, stb.), egészen a divatos „crossover” együttes, a Kronos 

Quartett számára rendelt új művekig: a két (azóta már három) vonósnégyesig. A 

megnövekedett érdeklődés tudományos csúcspontjának egyértelműen Adrian Thomasnak az 

Oxford Studies of Composers reprezentatív sorozatában megjelent, 1997-es monográfiáját 

tekinthetjük.250 A könyv példásan alapos munka, hiszen – az életmű belső kapcsolatai mellett 

sem menve el – szinte műről-műre végigelemzi az addigi termést és – bár nézőpontja sok 

tekintetben kötődik még a Harmadik szimfónia pár évvel korábbi szenzációjához – 

megfontolandó javaslatokat tesz a pálya egyes szakaszainak kulcsművei és azok 

értelmezésének tekintetében. Erényei mellett ugyanakkor Thomas könyvének egész 

koncepcióját – még a végszó nyitottsága ellenére is – talán túlzottan is belengi valami az 

elintézettség éthoszából, s talán nem is véletlen, hogy azóta alig jelent meg tudós munka a 

témát illetően.251 Mindamellett, amikor javaslatot teszünk Górecki életművének Thomasét 

továbbgondoló, attól számos ponton eltérő bejárására, evvel valójában csak az ő érdemeit 

ismerjük el, hiszen munkája révén az egyszeri, tiszavirág életű szenzáción túl éppen ő 

mutatott rá meggyőző erővel mindarra, ami mint életmű ott áll (még), s eme ott-állásában ma 

is kihívó lehet.     

A születésnap ideje (mint minden ünnepé) egy adott ponton véget ér. A 90-es évek 

közepe óta Górecki neve lassan újra ismeretlenné vált, ami nagyon is jól van így. A Harmadik 

szimfónia régóta nem szól már napi rendszerességgel a Classic FM-en, s az is biztos, hogy aki 

ma Góreckihez nyúl, nem valószínű, hogy éppen ennél a műnél kezdi vizsgálódásait. Úgy 

tűnik, ez ma számunkra nem az az idő, amikor revelatív erővel lehetne újra felmutatni ezt a 

                                                 
249 Lásd. pl Anna Maslowiec eredetileg az ausztrál Context 1997-es folyamában megjelent tanulmányát, 
amelyben figyelmesen elemzi a hatvanas évek második felének termését. („The Utmost Economy of Musical 
Material:” Structural Elements in the Works of Górecki from Refrain (1965) to Ad matrem (1971), in Polish 
Music Journal, Vol. 6, No. 2, Winter 2003. http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html)  
250 Adrian Thomas, Górecki, Clarendon Press, 1997. 
251 Lényegében az egyetlen számottevő újabb keletű angol nyelvű munka Danuta Mirka 2004-es tanulmánya, 
amely Górecki hatvanas évekbeli termésének konstruktivista, „pán-szimmetrikus” aspektusait szemlézi gondos 
részletességgel. (Górecki’s musica geometrica, in The Musical Quarterly, Vo. 87, Issue 2, Summer 2004, 305-
332. o.).  
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darabot. Az egyműves szerző koncepciója időlegesen nemcsak az életművet, de magát a 

„főművet” is fölemésztette.  

2003 mégis újra évforduló volt, a hetvenedik születésnapé. A korábbi ünneplésekkel 

szemben ebben az esztendőben nem hemzsegtek a folyóiratokban a tiszteletadások, ünnepi 

megszólalások, koncert- vagy konferenciareklámok. De kritikák, elmélyült vagy éppen 

polémikus célú vizsgálódások sem.252 Önkéntelenül is megérthetjük mindebben a hallgatás 

beszédességét, ami – a gyors felejtést kompenzálandó – valami biztatót is üzen: lehetőséget az 

életmű olyan újra-bejárására, amely a felejtésben-elmerültet most mint magát-valami-

másként-mutatóként-újrafelmerülőt (a-létheia) veheti tekintetbe. Hiszen újrahallgatva az 

életművet újra és újra tapasztalhatjuk azt a többletet, ami előtűnik és megszólít. És ami 

másfelől nagyon is összezavar, bizonytalanságot ébreszt, fogódzó nélküli választás elé állít.  

Éppen ez a zavar a magyarázata annak is, hogy miért az életmű egységének 

problematikáját választottam, midőn Górecki művészetének értelmezésére szántam rá 

magamat. Ha ugyanis nem tartjuk magunkat a Harmadik szimfónia mint központi főmű köré 

szerveződő életmű-koncepció mozdíthatatlanságához és az értelmezés új vizeire hajózunk, 

ahol készen kell állnunk az életmű mint heterotopikus szövedék kiszámíthatatlan 

hullámzásaira, akkor egy a korábbinál sokkal szabadabb és levegősebb, másfelől 

bonyodalmasabb és talajtalanabb értelmezési játéktérre lelhetünk. A Górecki-oeuvre-ben 

olyan alakzatot ismerhetünk meg, amely legtöbb kortársától eltérően sem az életmű 

homogenitását (mint például Kanchelinél), sem egy központi törés mentén szerveződő 

dualitását (mint Pärt vagy Szilvesztrov esetében) nem ábrázolja ki. Górecki munkássága 

egyszerre több irányban indít útnak, s olyan zónákba vezet, melyek között a határ és az átjárás 

igencsak talányos.  

Ha a fenti belátást követve indulunk útnak, hamar világossá fog válni számunkra, hogy 

még az sem egyértelmű, hogy micsoda is lenne Górecki életművének a fősodra; hogy hol 

húzható meg a tematikai, stilisztikai és poétikai törések hálózata; hogy mely műveket érdemes 

az enigmatikus többségre tekintettel megvilágítónak, egy-egy korszak reprezentánsának 

tekinteni, stb. Mert a Górecki-életműnek, jól láthatóan, nincs egyértelműen definiálható 

                                                 
252 Lényegében ezt a megállapítást erősíti meg az egyetlen számottevő ellenpélda, a lelkes ám igen szűk 
nemzetközi értelmezői közösség által közrebocsájtott, Los Angeles-i székhelyű Polish Music Journal Górecki 
születésnapjára megjelentetett 2003-as téli számának felvezető szövege is, amelyből megtudhatjuk, hogy 
Lengyelországban milyen nagy számban rendeztek Górecki tiszteletére reprezentatív koncerteket a hetvenedik 
születésnap alkalmából, ám az is kiderül, hogy hazáján kívül csak a Vatikánban zajlott le hasonló esemény. 
(Maja Trochimczyk, Henryk Mikołaj Górecki at 70, http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html) A 
PMJ online is elérhető Górecki száma egyébként maga is elsősorban az 1997-es Los Angeles-i „Górecki 
Autumn” konferenciáján elhangzott munkákból válogat, kiegészítve az anyagot archív szövegek fordításaival, 
bibliográfiával és interjúkkal.  
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viszonya sem az egyházi, sem a népzenéhez, sem a szerializmushoz, sem az új ritualitáshoz, 

sem a verbalitáshoz, sem az intertextualitáshoz: jóllehet mindezek az elemek (különféle 

kombinációkban és előjelekkel) át- meg átjárják műveit.253 Nincs kielégítően tisztázva, hogy 

van-e pályájának valamilyen főiránya, fejlődése vagy épp hanyatlása, van e valamilyen 

értelemben „közepe”, fókusza, centruma.  

Ha a pőre tudományosság égisze alatt most megkísérelnénk tiszta lappal nekiindulni 

az életműnek, akkor első lépésünk előtt látszólag nagy segítséget kapnánk magától a 

szerzőtől. Műveit ugyanis 1955 óta, jelentőségteljes precizitással, opusszámokkal látja el. E 

gesztusával egyfelől empirikusan lefekteti elénk azt a korpuszt, amelyet mint életművet a 

továbbiakban tekintetbe vehetünk, másfelől az opusszámmal el nem látott partitúrákra az 

alkalmi bélyegét üti, elvitatva ezzel amazok egyenrangúságát a hivatalos, komolyan 

megkoncipiált (valójában néha csak egyetlen nap alatt komponált) alkotásokkal. 1955 és 2003 

között kevesebb, mint 80 opus került fel arra a bizonyos műjegyzékre, ezen kívül egy-egy bő 

tucat zsengéről és alkalmi alkotásról lehet tudomásunk a Thomas-monográfia műjegyzékét 

fellapozva. Mindez kifejezetten bátorítónak és megnyugtatónak tűnhet a további kutatást 

illetően. Valójában a helyzet korántsem ilyen egyszerű. Egyfelől: a műjegyzék kompendiuma 

olyan – igényeiben, dimenzióiban, sőt kvalitásaiban összemérhetetlen – darabokat hoz egy 

szintre, mint például a két Julian Tuwim-feldolgozás: a korai pointillista remekmű, a kórusra 

és kamaraegyüttesre írott Epitafium Op. 12, és a fokozhatatlanul kis igényű, technikailag 

primitív, pszichológiailag pedig egy-ügyű két apró kórusmű, a Dwie piosenki (Két kis ének) 

Op. 33. Másfelől ott van például a lengyel reneszánsz zene egyszerű és transzparens 

hangzását és formavilágát felidéző Trzy utwory w dawnym stylu (Három darab régi stílusban, 

1963), ami Górecki egyik leggyakrabban játszott műve, az opuszlistán mégsem szerepel, mert 

keletkezése idejében a szerző nem találta (akkor még?) eléggé fajsúlyosnak ahhoz, hogy az 

experimentáló Genesis sorozat és a bonyolult Choros I mellett ez a mű is az opus rangjára 

emelkedjék.  

Ám hunyjunk szemet az ilyenfajta anomáliák felett, s tekintsünk kizárólag a hivatalos 

korpuszra, a kérdések így sem tűnnek el. A mintegy 80 opus negyede ugyanis (dalok és 

kórusművek) mindmáig publikálatlan, sőt részben bemutatásra sem került, s a megítélésüket 

illetően éppen ezekkel kapcsolatban áll fenn a legnagyobb ellentét művész és közönsége 

között. Hiszen hogyan is tarthatnánk – a szerzővel összhangban – az életmű főáramának a 

dalciklusokat és kórusműveket, hogyha valójában zenekultúránk reális kontextusában 

                                                 
253 Vö. Adrian Thomas, „Intense Joy and Profound Rhythm:” An Introduction to the Music of Henryk Mikołaj 
Górecki, in Polish Music Journal, Vo. 6, No. 2, Winter 2003. 

 226



mindezek meg sem jelennek, meg sem jelenhetnek? (Például azért, mert a lehetséges előadók 

nem mutatnak érdeklődést a szóban forgó darabok iránt.) 

Erősen problematikusnak bizonyul tehát az a bizonyos „pőrén tudományos” 

megközelítés, amely semmi előzetes megfontolásról tudni nem akarva kizárólag a tisztán 

definiálható korpuszt kívánja szem előtt tartani. Mert a tisztán definiálható korpusz mint olyan 

talán nem is létezik, hanem csak többé vagy kevésbé megszólaló és meg-szólító művek, s e 

művek többé vagy kevésbé szoros, időlegesen összesűrűsödő szövedékei, csomózatai, amely 

csomózatok közepette az értelmező csak mint helynélküli helyet (a-topon) célozhat 

valamiféle közepet – nem az uralhatóság önfelemésztő vágyától hajtva, hanem hogy minél 

többféle impulzus számára állhasson készenléti állapotban. Hiszen, amint egy kleisti 

gondolatra a közelmúltban Bacsó Béla emlékeztetett oly erőteljesen, elsősorban „nem mi 

vagyunk az, aki tud, hanem mindenekelőtt egy állapotunk…”.254 Ez az állapot pedig egy 

megnehezült szituáció,255 amely ahelyett, hogy a mindent érthetővé tevő megvilágosodás 

ígéretével kecsegtetne, sokkal inkább olyan léthelyzetet jelent, amelyben a mozgásban-levő 

létező (mű és életmű mint energeia) mozgató- és mozgatott-léte révén az értelmezői pozíciót 

mint alapot folyvást destruálja és ellehetetlenüléssel fenyegeti. De a mozgatottsága révén 

bizonytalanságba taszító létező nem csak destruál, hanem meg is nyit, midőn mozgatott-

létében részesít. 

Így most visszajutottunk kétféle kezdeti fenyegetettségünk egyikéhez: az életmű 

heterotopikus mivoltához, amely, úgy tűnik, elháríthatatlan maradt. És mint minden 

fenyegetés, ez is az idő indexével bír, mert beváltódását valamely időhöz köti, amely persze 

neki magának is zsarnoka, hiszen terminus nélkül mi is maradna a fenyegetés 

fenyegetőségéből.  Ha tehát mi a „heterotópia fenyegetéséről” beszélünk, akkor végső soron 

magát a heterotópiát is csak radikálisan időiként gondolhatjuk el: időben-kifejlő-létként 

számíthatunk reá.  

 

 

…bejárása 

 

Amennyiben az eddig elmondottakat szem előtt tartjuk, akkor kérdések merülnek fel 

eredeti vállalásunk módszerét: a bejárás hogyanját illetően is. Ha az életmű heterotopikus 

                                                 
254 Bacsó Béla, „Mert nem mi tudunk…” A nyelv problémája Heinrich von Kleist művészetében, in uő., „Mert 
nem mi tudunk…”, Kijárat, 1999, 27-36.o. 
255 Martin Heidegger, Bevezetés a metafizikába, 7. o. 
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rögzíthetetlenségével állunk szemben (vagyis inkább: ha amannak közepette találjuk 

magunkat), akkor mit is jelentene itt a bejárás? Nem egyszerűen csak arról a veszélyről van 

szó, hogy a bejáró eredendően hajlik a már bejáratottra a még be nem járatottal szemben, 

hanem arról is, hogy bejárásával valójában a bejáratás mint elintézés „tévútjára” kerülhet. 

Másfelől kérdés az is, hogy egy heterotopikus alakzatban hol lenne az a „be”, amiben a járás 

lépést keresne, s hol lenne az a „kint”, amely e bejárásnak előttje (kívülje) lehetne, s amelybe 

végül (mint aki jól végezte dolgát) visszatérhetne, ahova végül ki-kerülhetne. A bejárás 

ugyanis mindig csak valamely bejáraton keresztül veheti kezdetét, s a bejárat persze általában 

(de nem mindig) egyszersmind kijárat is. Végül nem lebecsülendő szempont az sem: bejár-e 

az ember a teljességgel felmérhetetlenbe és ismeretlenbe (apeiron), vezeti-e lépteit afelé, ami 

számára eleve bejárhatatlannak mutatkozik? Nem úgy van-e inkább, hogy a bejárás csak a 

valamiként már ismertet ismeri meg újra (anamnézisz), a valamiként már bejártat járja be 

újra? Éppen úgy, ahogy az erdőkerülő járja be újra és újra, keresztül és kasul a térképészetileg 

ugyan behatárolhatót, ám faktikusan csak a bejárás rítusában tapasztalhatót: a phüsziszt, 

amiként az megmutatkozik a phronesis számára.  

A művészetet tárggyá és értelem-egységgé tevő, a bejárást a kívül és a belül 

definiálható és definiálandó határvonalára (perasz) vonatkoztató tudatfilozófia a bejárást csak 

úgy értheti: „bejárása van hozzá” – a kívül-lévőnek a belül-lévőhöz és fordítva. A bejáráshoz 

való jogot pedig éppen szigorúságából, a határ lehető legszigorúbb megvonásának 

kivitelezéséből nyeri. Az ilyen bejárás tudományos. Ahogy Heidegger fogalmazta meg 

emlékezetesen az így értett tudományosság szigorúságának mibenlétét: 

„A matematikai megismerés nem szigorúbb, mint a filológiai-történeti. Csupán 
»egzakt«, de ez nem azonos a szigorúsággal. […] A tudomány kitüntetettsége abban 
áll, hogy a rá jellemző módon kifejezetten és egyedül magát a dolgot [Sache selbst] 
engedi szóhoz jutni. A kérdezés, a meghatározás és a megalapozás ezen 
szakszerűségében [Sachlichkeit] az történik, hogy egy sajátos, körülhatárolt módon 
alávetjük magunkat a létezőnek, hogy ő maga legyen az, ami megnyilvánul.”256  

Ezt követően – drasztikusabb szóval fejezve ki azt, amit mi bejárásnak hívtunk – így folytatja:  

„Az ember – egy létező a többi létező között – »tudományt művel«. Ebben a 
»művelésben« [»Treiben«] nem kevesebb történik, mint hogy egy létező, melyet 
embernek nevezünk, betör a létező egészébe, méghozzá úgy, hogy a betörés során és 

                                                 
256 Martin Heidegger, Mi a metafizika?, Vajda Mihály fordítása, in Útjelzők, szerk. Pongrácz Tibor, Osiris, 2003, 
106. o. 
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által a létező hirtelen megnyílik abban, ami, és ahogy van. […] Amivel a betörés során 
a kutatás összeütközésbe kerül, az maga a létező – és rajta kívül semmi”.257   

Heidegger a maga gondolatmenetét emez utolsó „semmi” felé viszi tovább, de nekünk 

a bejárást (vagy betörést) illetően most elég csak annyi: a tudomány szigorúsága a kívül és 

belül határvonala megvonásának sikerességétől, a definiálás „ez és ez – és azonkívül semmi” 

gyakorlatának hathatósságától függ, ám mint ilyen – minden szigorúsága és jóindulatú 

„szolgálat jellege”258 ellenére – végül mégsem juthat el a filozófia „komolyságához”,259 

amennyiben a létező uralhatatlan előzetes (mert mindig előzetesként maradó) többletével nem 

vet számot és a phüszisz mozgatott- és mozgató-ságára (kinezisz) nem hagyatkozik.260     

Ha viszont a műalkotás és az életmű ilyen phüszisz-szerűségére figyelünk (mintegy 

belekeveredünk), akkor a bejárás mint olyan megszabadulhat minden uralásra törő (földmérői 

és főmérnöki) ambícióitól, és ehelyett a megőrzés, a gondozás, az emlékezetben tartás és a 

(megrendítő, a biztosított pozícióból kimozdító) megcsodálás rítusával telítődhet.261 Akárcsak 

az erdőkerülő időközönkénti bejárásai, melyek egy megőrzendő-lét-többlet gondozó 

gyakorlatai. És itt talán az sem mellékes, hogy a therápia szava eredetileg erre a gondozásra 

vonatkozott. A hermeneutikus esztétika éppen az interpretáció mint terápia, mint gondba vétel 

és emlékezetben tartás révén lehet az erdőkerülőéhez hasonlatos bejáró gyakorlat. E 

csodálkozó bejárás – ahogyan az erdővel együtt, de attól mégis eltérő ritmusban öregedő 

erdőkerülő – a saját lét-lehetőségek időben kifejlő szólításainak teszi ki magát a megőrzés 

gondja közepette.  

A bejárás tulajdonképpen elidőzés262 és részesedés. Amennyiben van benne topológiai 

elem, az sokkal inkább a lét topológiájához tartozik, semmint a létezőéhez. Hiszen a kívül és a 

belül itt nem egy itt és itt adódó valamihez (Wassein) tartozik, hanem a hogy-léthez 

(Daßsein). Létből létbe történik a lépés: a bebunkerezett, védővonalas előre-elintézettség (a 

metafizikai „erdész-lak”) létéből az erdő ismertségében is kiszámíthatatlan életébe, a létezővel 

való együtt-létbe, amely éppen nem a közvetlen feloldódás naiv ígéretét súgja, hanem a 

létezők változó távolságával szembesít, s ezt mint távolságot újabb időre meg is őrzi. Az 

erdőkerülő elidőzése során éppen ebben az időben részesedik: az erdő heterokróniájában. Az 

idő eme kimozdító, (másféleképpen) korlátozó, de egyúttal föl is szabadító mozzanatából 
                                                 
257 uo., 106-107. o.  
258 uo., 106. o. 
259 „A tudomány semmifajta szigorúsága sem éri el a metafizika komolyságát. A filozófiát sohasem lehet a 
tudomány eszméjének mértékével mérni.”, i.m., 120. o. 
260 Vö. Martin Heidegger, Fenomenológiai Aristotelés-interpretációk (A hermeneutikai szituáció jelzésére), in 
Existentia VI-VII, 1996-97, No. 1-4, Supplementa, vol. II, szerk. Ferge Gábor, 1-136. o. 
261 Vö. Martin Heidegger, Az igazság és a művészet, in uő., A műalkotás eredete, 90-119. o. 
262 Vö. Gadamer, i.m., 62-81.o. (A művészet mint játék, szimbólum és ünnep); uo., 248.o. (Szó és kép) 
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következik az, hogy az egyetlen bejárás eszméje valójában csak az előre kalkuláló tudomány 

közegében létezik és csak ott lehetséges. A hermeneutika csak több bejárásról beszélhet, 

időközönkénti bejárásokról.263  

Eddigi hasonlatunkat az erdőkerülővel e ponton nem élezhetjük tovább, hiszen az 

erdőkerülő bejárása alkalmasint csak puszta ellenőrzés is lehet: „minden úgy van-e, ahogy 

ekkor és ekkor már egyszer volt?”. Az ilyen eljárás nélkülözi a bejárás kezdeti karakterét,264 

(tehát elvileg hiányzik belőle a csodálkozás képessége), és végül is nem bejárás, hanem egy 

korábbi bejárás ismétlés-kísérlete, utána-járás. (Persze adandó alkalommal az ilyen utána-

járás is átfordulhat olyanná, amely számot vet a maga eredendőbb lehetőségeivel, ám egy 

ilyen számotvetés semmiképp sem előzetes intenciók nyomán esik meg, hanem váratlanul és 

úgyszólván akaratunk ellenére.265 A mysterium fascinans alkalmasint mint mysterium 

tremendum mutatkozik meg.) A bejáratottság értelmében vett bejárás a már-ismert (tá 

matémata) birodalmában való olyan ismételt utánajárást jelenti, amely ezen ismétlést egyfelől 

az ellenőrzés, másfelől (az így biztosított) továbbhaladás kívánalmaihoz igazítja.266 Ezzel 

szemben a hermeneutikai bejárás (az interpretáció) ilyenfajta meta-teleológiájával nem 

rendelkezik. A bejárás gyakorlata – amennyiben számol a létező változni-képes-létével – 

mindig kezdeti marad, így nem is válhat valamely rajta túllévő cél lehetőségfeltételévé. 

Hiszen a bejárás gyakorlata maga is keletkező-lét, energeia és entelekheia.267 Olyan mozgás 

tehát, amely önmagából önmagába tart, s e „tartás” sajátos tartammal rendelkezik.  

A korábban említett második fenyegetettség: az élet-művészség talán komolyan sem 

vett fenyegetése új módon kerül itt elő. Ha ugyanis az életművész gyanús és élveteg képzetét 

megszabadítjuk az élet, a mű és az életmű (élet + mű = életmű) fogalmainak olyan 

rögzítettségétől, amely nem tagadhatja le a maga platonikus-idealista-teológiai származását, 

akkor a gondozó-megőrző-emlékezetben tartó-elcsodálkozó-(megrettenő) bejárás és (a 
                                                 
263 Figyelmet érdemel ebben a vonatkozásban a Wittgensteint idéző Manfred Frank, aki a pozitivisztikus 
tudománytól megbabonázott filozófiai metodológia magától értetődőnek tartott szingularitásával szemben az út, 
a „hodosz” pluralitását állítja szembe:  

„A térképek különböző utakat ábrázolnak, amelyek egy és ugyanazon tájon keresztül vezetnek, 
és amelyek közül bármelyiket választhatjuk, de nem választhatunk egyszerre kettőt, éppen úgy, mint 
ahogy a filozófiában is az egyik problémával a másik után kell foglalkoznunk, habár mindegyik 
probléma más problémák sokaságához vezet.”  

     A mi gondolatmentünkkel ez az idézet a leginkább akkor vág egybe, ha a táj fogalmát kiélezetten 
szembeállítjuk a terület fogalmával, előbbi alatt valami egyetlen perspektívára redukálhatatlant értve, utóbbi alatt 
pedig egy kifejezett redukció eredményét. (vö. Manfred Frank, A stílus filozófiája, 261-262. o.)  
264 Vö. Bacsó Béla, „Mert nem mi tudunk…”, 7-14.o. (A filozófia szükségességéről) és 49-62.o. („»Az igazság 
akarása« mint az interpretáció művészete”), továbbá a Bacsó által is idézett Gadamer, A filozófia kezdete, 
Hegyessy Mária fordítása, Osiris, 2000, 177-325.o.     
265 Vö. Heidegger „lökés” (Stoß) fogalmát a műalkotás eseményét illetően. A műalkotás eredete, 101. skk. 
266 Vö. Heidegger, A világkép kora, 88. skk. 
267 Vö. Gadamer, i.m., 247. skk. (Szó és kép)  
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„szerző” oldaláról) befutás (mint a kurtági Lebenslauf vagy a Rückblick) rítusa – mint saját 

tartamú életgyakorlat – egy a művészetben való elidőzésre való képesség által kitüntetett 

jelenvalólétet jelez, amely természetes módon idézi fel önmagában vita activa és vita 

contemplativa réges-régi kettősségét. Hiszen a művészet megértése során mennyiben lenne 

szétválasztható mű és élet, gondolkodás és gyakorlat, értelmezés és applikáció, stb.? Nem úgy 

van-e inkább, hogy a hermeneutikai interpretáció a maga elodázó működésjellegével, 

posztponált logikájával (amely nem csak időt engedő éberség, de hallgató halogatás is), a 

jelentésszóródásba való kitartó belebocsátkozásával és benne-maradásával egyszersmind a 

maga etológiai értelemben vett rituális viselkedésgyakorlat-szerű tartamlehetőségét éli meg, 

ahol e „megélés” gyakorlatában élet és mű immár sem hagyományos dualitást és dichotómiát 

nem tanúsít, sem nem oldódik fel (a felsőbb irányába) valamely monista hagymázban, hanem 

maga is belesodródik a jelölőgyakorlat sajátos ritmusú játékába.  

 

 

Henryk Górecki 

 

Henryk Górecki életműve az ezredforduló után, az ötödik évtizedet is betöltve, sajátos 

aktualitását-vesztettségben, dermesztő időn-kívüliségben szenved. Egy olyan életműről van 

szó, amely bár soha nem volt áradó, ugyanakkor elapadások sem jellemezték, s amely életmű 

újra és újra kifejezetten az aktualitás, sőt nemegyszer a Zukunftsmusik jegyében talált 

befogadásra. A korai periódus zajos sikereket hozott a Varsói Ősz első évtizedében 

(Symphony ’1959’, Scontri), majd a hatvanas évek végén a végtelenül statikus Refren című 

kompozíciójának volt része nemzetközi elismerésben.268 Ugyanígy az újdonság erejével hatott 

a Muzycka sorozat, akárcsak a régi lengyel zene felé elsőként forduló Old Polish Music, sőt a 

„lengyel szonorizmus” absztrakt közegében váratlan közvetlenséggel megszólaló Ad matrem 

is 1971-ben.269 Végül a hetvenes évek második felében a Harmadik szimfóniában és a Beatus 

Virben sokan szintén aktuális, a modernség önfelemésztő kataklizmájára adott újszerű 

katolikus választ láttak.270  

                                                 
268 Az 1958-1967 közötti nemzetközi recepció a Varsói Ősz legprogresszívebb jelenségei között láttatja Górecki 
rendszeres bemutatóit (Musical America 1958/11: Fred Prieberg, 1961/7: Jerzy Waldorff, 1962/12: Tadeusz 
Zieliński; The Musical Quarterly 1959/1: Everett Helm, 1965/1: Stefan Jarociński; Melos 1967/1: Ulrich 
Dibelius; The Musical Times 1967/7: Peter Dickinson; Polish Music 1967/4: Andrzej Dobrowolski).   
269 E kompozíciót az 1973-as párizsi UNESCO Rostrumon az első díjjal jutalmazták.  
270 Persze e művek kedvező recepciója csak lassan indult meg. Amint arra Luke B. Howard mutat rá, a Harmadik 
szimfónia első méltatói Górecki honfitársai voltak, a darab pozitív nyugati recepciója csak a nyolcvanas években 
élénkült meg. (vö. Motherhood, Billboard, ant the Holocaust: Perceptions and Receptions of Górecki’s 
Symphony No. 3, 136. o.)    
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Mindezekhez képest a nyolcvanas évek második fele óta keletkezett kompozíciók 

egyre kevésbé tartottak és tarthattak számot az újdonság vagy különlegesség olyanfajta 

erényére, amely akár az új-csapást-vágás avantgárd gesztusának, akár a múlt hangos 

újrafelfedezésének, akár az érthetetlen ám sokat sejtető enigmatikusság misztikájának jár ki. 

Vonósnégyeseiben, újabb kamara- és vokális műveiben (Recitativa i Ariosa ’Lerchenmusik’, 

Kleines Requiem für eine Polka, Good Night in memoriam Michael Vyner, O Domina Nostra) 

egy olyan elem lépett az előtérbe, amit a következőkben az „összeszedettség” gyakorlataként 

szeretnék bemutatni, s amely elemben a musica paralitica eddig még ki nem fejtett terapikus 

értelme kerül előtérbe. Az „összeszedettség” nem az esztétikai és nem a történeti tudat 

számára jelent virtust, hanem sokkal inkább a hermeneutikai tudat számára, épp ezért a 

legmélyebben válaszol arra a helyzetre, amelyet a hetvenes évek hermeneutikai fordulataként 

jeleztünk. Hiszen a heteronómia aspektusának visszatérése a zenébe és a zene 

interpretációjába olyan szituációt teremtett, amelyben az esztétikából régóta kiutasított etikai 

mozzanat új jelentőséggel tér vissza. 

A szóban forgó összeszedettség egyfajta egyszerűség, ám nem szimplifikáció; 

eltökéltség, de nem hajthatatlanság; sokértelműség, ám nem diffúzió; terápikusság, de nem 

megvilágosodás. Nem valamiféle össze-szedő és „mindenre gondoló” aktivitás eredménye, 

hanem az időleges pozíciótalálás/pozicionáltság állapota, amely képes a dolgok 

egybegyűjtésére; jobban mondva: amelyben a dolgok mintegy összegyülekeznek, ám oly 

módon, hogy eme összegyülekezésükben nem törlik el az időiség tapasztalatát, hanem az 

összeszedettséget mulandó eseményként juttatják érvényre. A Górecki-életmű interpretációja 

során számomra mindenekelőtt eme összeszedettség megragadása tűnik fontosnak, s az 

összeszedettség által különösen is kitüntetett kései művek azok, amelyekre tekintettel kívánok 

lenni. És bár az összeszedettség eseményének követésére vállalkozom, mindez nem jelenti 

azt, hogy lemondanék arról a bizonytalanná tevő, mégis gyarapodással kecsegtető többletről 

sem, ami az életmű (más-más impulzusok felé hajló) különb-különb bejárásai révén 

tapasztalható. 
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Az életmű bejárásai 

 

A hermeneutika őstapasztalata a meg-nem-értésé. A közvetítésben megőrzendő nem 

csak felfénylésével tűnik elő, de magát-megvonásával is tüntet.271 Az interpretáció a dolog 

valamiként-értettségének (a hermeneutikai als) eseménye, s még akkor is nyitott/befejezetlen 

marad, ha időlegesen ki is fut valamire. Eme időleges kifutás valamiképp az Egység 

ideiglenes tapasztalatát nyújtja: „így igaz, így létező” – idézi Gadamer Goethe-ét, midőn a 

műalkotás hermeneutikai identitását veszi fontolóra.272  

Természetesen vannak életművek, amelyek kapcsán az Egység e hangsúlyozottan 

időleges hermeneutikus tapasztalata problémaként alig-alig merül fel, minthogy az adott 

életmű darabjai olyan egyivásúnak mutatják magukat, hogy feleslegesnek találnánk bármely 

próbálkozást, amely konzisztenciájuk újraalapozására tenne javaslatot. Más életművek azáltal 

nyújtanak lehetőséget az egységes interpretációra, hogy kinyilvánított intenciójuk szerint 

valamely előre meghirdetett program kijelölt pályáját futják be, amelyben látszólagos 

inkoherenciájuk megnyugtató feloldást nyerhet. Ha ez a két modell nem működik, akkor még 

mindig akad egy harmadik lehetőség (és valójában ez a leggyakoribb): az életmű 

egységességének olyan részleges megbontása, amely az alkotó és az alkotás folyamata 

narratívájának megszerkesztése révén sértetlenül menekítheti át az Egység mozzanatát egy 

„magasabb” dimenzióba. Ez lenne az életmű korszakokkal operáló felfogásának modellje, 

amely az oeuvre mint Ding an sich objektív Egészéről le tud mondani az életmű mint az 

alkotói szubjektum (mindközönségesen nevelődési regényként előadott) narratívájának 

Egésze kedvéért.273  

Górecki esetében sem homogenitásról, sem valamely előzetesen felvázolt alkotói 

program megvalósításáról nem lehet szó. Ugyanakkor az oeuvre alig 80 darabja – öt évtized 

munkája – meglehetősen kevésnek tűnik ahhoz, hogy nagy ívű korszakokat feltételezhetnénk 

benne. Meglepő módon mégsem így áll a helyzet. Ha periodizációban vagyunk érdekeltek, 

éppen az okoz zavarodottságot, hogy e kevés mű milyen nagyszámú korszakolásra ad 

lehetőséget. (Párhuzamként éppenséggel Erik Satie fordulatokban gazdag életműve juthatna 

eszünkbe róla.274) Thomas monográfiája kapcsán már jeleztem, könyvét az általa 

                                                 
271 Jean Grondin, Bevezetés a filozófiai hermeneutikába, Nyírő Miklós fordítása, Osiris, 2002, 107-113. o. 
272 Hans-Georg Gadamer, Szó és kép – „így igaz, így létező”, 227-266. o.; Vö. még Fred Everett Maus: Concepts 
of Musical Unity, in Rethinking Music, 175. skk. 
273 Vö. Carl Dahlhaus, Foundations of music history, transl. By J. B. Robinson, Cambridge University Press, 
1983, 44-53. o. (Does music history have a ’subject’?) 
274 Lásd a II. 3. fejezetben. 
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kulcsfontosságúnak tekintett, szerzői korszakokat reprezentáló hét mű címével tagolja. Lássuk 

hát felosztását egy kicsit közelebbről is:  

1. Songs of Joy and Rhythm. 1954-57: ide tartoznának a zsengék és az első tíz opus. E 

szakaszt Thomas nyomán az egyidejű lengyel neoklasszicizmus interiorizálása korszakának 

tarthatjuk. Számos ponton a lengyel népzene közelségét és olyan zenei idiómák meghatározó 

befolyását fedezhetjük fel, amelyek elsősorban Szymanowski és Bartók alkotásaiból voltak 

ismerősek a nagy zenei centrumoktól távol élő, fél-autodidakta fiatalember számára. E 

korszak legfontosabb alkotásai az op. 1-es Négy zongoraprelűd, a Zongoraszonáta és a 

kétzongorás kvázi-versenymű, a Songs of Joy and Rhythm. Midhárom műnek különös 

figyelmet érdemlő momentuma a lassú tétel: nagyon kevés hangközből, lépésről lépésre építik 

ki szimbolikus értelemképződményeiket (9a kottapélda). (A hangközök szimbolikus 

léptékűvé redukált interakcióinak elemi értelemképző jelentősége – ami például a Górecki 

számára később oly fontossá vált Unanswered Question-ből lehet ismerős275– majd a pálya 

végén válik újra meghatározóvá. Ez az észjárás máshonnan is ismerős lehet: például a kései 

Sosztakovicstól vagy éppen attól a Kurtágtól, aki nagyjából ebben az időben tér rá arra az 

útra, amit címszavakban elég csak a már-már szállóigévé vált, Marianne Steintől származó 

tanáccsal jelezni: „kössön össze pusztán csak két hangot”).  

A végtelenül redukált lassú tételek mellett ellenkező irányú szélsőségként tűnik elő a 

gyors tételeket uraló motorikus-gépies mozgások kiüresítő járatása. Ami az op. 1-es Négy 

prelűdben talán még a virtuozitás virágának is tűnhetett, az a Zongoraszonátában már 

teljességgel a gazdátlanul hagyott, erőátvitel nélkül forgó motor jellegével bír (9b 

kottapélda). Ez az önmagát felemésztő, hasznosítatlan mozgási energia ugyanúgy alapeleme 

lesz majd a kései műveknek, mint az előbbi: a csendből felfokozott méltósággal kiemelkedő 

hangviszonylatok értelemmel telítődő küzdelme, a zenei logosz (úgy is mint gyűlés, 

összeszedettség) agonalitása.276  A korai Górecki kapcsán Thomas is kettősségről, poétikai 

dualitásról beszél: az önfelemésztő motorikus mozgás versus összeszedettség párosához 

                                                 
275 Vö. Conversation with USC Music Students, transl. Maja Trochimczyk, in Polish Music Journal, Vol. 6, No. 
2, Winter 2003. http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html (Ives művével kapcsolatban lásd a II. 4. 
fejezetet.) 
276 „Λέγω, λέγειν, latinul legere, ugyanaz a szó, mint a mi „lesen” szavunk: Ähren lesen [kalászt szedni], Holz 
lesen [rőzsét gyűjteni], Weinlese [szüret], Auslese [kiválasztás]; „ein Buch lesen” [könyvet olvasni]: a 
tulajdonképpeni értelemben vett „Lesen”-nek csupán egyik alfaja. E tulajdonképpeni értelemben vett lesen ezt 
jelenti: egyiket a másikra helyezni, egybe összehozni, röviden: gyűjteni; ezenközben ugyanakkor kiemeljük az 
egyiket a másikkal szemben.” (Martin Heidegger, Bevezetés a metafizikába, 64. o.) 
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hasonlóan ő gutturális és éteri kontrasztját hangsúlyozza, s ezt az egész életmű tekintetében 

döntő pontnak tekinti.277

Ebben a felfogásban az mindenképp kérdéses és kérdésre méltó, hogy miként is 

kellene itt értenünk a kontraszt fogalmát. Hogy a szélsőségeket egyáltalán relációba kellene-e 

foglalnunk a kontraszt szemléleti beállítottsága révén. Hiszen, ami a szembenállásban 

elválaszt, az másfelől össze is köt, s eme kettős viszony egyúttal hírt ad az oppozíció 

láthatatlan harmadikjáról is, arról az alapról, amely teret enged a kettő szembenállásának. 

Amikor Thomas a Górecki-életművet egy hatalmas oppozíció stílusokon és műfajokon átívelő 

végigviteleként írja le, akkor egy mindent integrálni kívánó szemlélet hajtja, amely éppen arra 

az alapra nem kérdez rá, amelyen a gépies/szellemi, illetve gutturális/éteri szembenállása 

zajlik. Mi hát ez az alap? Minden bizonnyal egy identitás: az autonóm, zárt műalkotás 

klasszikus fogalma, amely a legszélsőségesebb ellentétek számára is menlevelet ad, 

amennyiben azok vállalják, hogy betöltik szerepüket abban a fensőbb retorikai koncepcióban, 

amelyben a műalkotás kikezdhetetlen egysége és integritása garantált lehet, s amely által 

számunkra a mű a bensőségesség ökonómiájába illeszkedik. Az ilyen értelmezés mindig a 

(dialektikus) összeegyeztethetőség szándékával vág neki útjának, de éppen ezért a Más mint 

összeegyeztethetetlenség és abszolút különbözőség lehetőségét fel sem teheti. A totális, zárt 

mű eszméje nem számol a végtelen tapasztalhatóságával.278  

A Górecki-életmű alapvető vonásának vélt kontraszt annyiban válik tehát kérdésessé, 

amennyiben minden „alapvető kontraszt” alapja méltó a kérdésre – „belülről” rendítve meg 

ezzel a totalitás (a zárt opus) minden lehetséges viszonyt már jó előre integráló (a Mást az 

Ugyanaz modifikációjaként tételező) ideáját. E kérdésessé válás egyszerre destruáló és 

felszabadító: a hallgatónak immáron egy előzetes döntés meghozatala nélkül is joga lehet arra, 

hogy az egyes művek sokirányú impulzusait követve, sőt, az egymásnak ellentmondó, 

összezavaró impulzusok közepette a saját felelősségére vesse meg a lábát, s a totalitás – úgy is 

mint életmű – kérdésében (a mindenféle jogcímen bejelentkező előzetes eldöntöttséget 

megrendítve) maga hozzon döntést: akár az elodázás formájában. Az autopszia/autoaudició 

régi esztétikai elve hermeneutikai döntés-szituációban nyerhet megújult jelentőséget.        

2. Scontri, 1957-61, Op. 11-18: Ez a négy év olyan alkotói periódus, amelyet 

jelenidejében – midőn az első Varsói Őszök keretében immáron szélesebb körben is ismertté 

válhattak a második bécsi iskola, majd a darmstadti triász művei – a radikális avantgárd 

                                                 
277 Adrian Thomas, i.m., 11. o. 
278 Vö. Emmanuel Lévinas, Teljesség és Végtelen, Tarnay László fordítása, Jelenkor, 1999, Előszó és 17-35. o. 
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felvállalásának tartottak, visszatekintve inkább egyfajta elsajátítási, avagy tanulófázisnak 

látszik.279 Itt persze szó sincs valamiféle jól definiált „tananyag” bebiflázásáról, így aztán az 

sem csoda, hogy az a nyolc mű, amit Thomas ebben a fejezetben tárgyal, meglehetősen 

különféle poétikai kérdések mentén születik. Voltaképp azt mondhatnánk, az időszak három 

legfontosabb műve teljesen más irányba tájékozódik.  

Míg az op. 11-es Concerto még meglehetősen iskolásnak tűnik, egy újonnan 

megtanult írásmód elsajátításának kell tekintenünk, addig az op. 12-es Epitafium már 

meglepően érett kompozíció. Az ének- és kamaraegyüttesre komponált mű Julian Tuwim 

utolsó, hátborzongatóan ironikus versét dolgozza fel. A 20. század egyik legfontosabb lengyel 

költőjének sorait, melyeket a Górecki-mű szólaltat meg, egy zakopanei kávézó szalvétapapírja 

őrizte meg az utókor számára, minthogy a költő halála előtt csak néhány órával írta fel rá 

Goethe utolsó szavaira („… mehr Licht…”) feleselő poémáját:  

„…a gazdaságosság végett,  
húnyjatok ki, ti örökké világító fények, 
ha nékem valaha is fényeskednétek.” 

Minden korabeli technikai újszerűsége (a hangszerek térbeli elrendezése, 

Sprechstimme, Klangfarbenmelodie) mellett a mű igazi erénye az a költőiség, amely ma is 

képes a szöveget ama fénybe beállítani (10. kottapélda). Bár Górecki életművének későbbi 

szakaszaiban a vokális zene főszerepet fog majd játszani, mégis, az a fajta vokális 

gondolkodás, amely ebben a kompozícióban jelentkezik, s amely Nono hatását mutatja – de 

Kurtág What is the Wordjétől sem idegen –, folytatás nélkül marad.  

Az ötvenes évek második fele kapcsán említésre érdemes még az Op. 16-os 

Monologhi, ami Górecki legfontosabb hozzájárulása ahhoz a szerialista kánonhoz, amit 

Boulez és követői terjesztettek el az évtized első felében. Az Epitafiumhoz képest lényeges az 

a változás, hogy itt korántsem a költői szöveg közvetlen megszólaltatása dominál, hanem a 

komplexitás, a mindenre kiterjedő szeriális mátrix elve. Ennek megfelelően írja meg maga 

Górecki a jellegében a futurista költészetet megidéző szöveget, amely éppúgy preskriptív 

szintaktikát követ, mint a hangok (mindkettőben dominál egy geometrikus gondolkodásmód, 

például tükörstruktúrák szerepeltetése).280  

                                                 
279 Górecki egyébként a neoavantgárd nagy hármasából leginkább Nonóhoz kötődik. A 60-as évek elején egy 
felmerülő ösztöndíj lehetőséget kihasználva tőle szeretett volna tanulni, ám politikai okokból végül inkább 
Párizsba kapott kiutazási engedélyt, így Nonóval a személyes kapcsolat lehetősége meghiúsult, jóllehet akkori 
főművével, a Scontrival nyíltan Nono Incontrijára válaszolt. (vö. Thomas, i.m., 41. o.) 
280 Vö. Danuta Mirka, Górecki’s musica geometrica, in The Musical Quarterly, Vo. 87, Issue 2, Summer 2004, 
305-332. o. 
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A korszak harmadik főműve a Scontri: a leginkább ennek lesz folytatása az alkotói 

pálya következő szakaszában. Ugyanakkor éppen ez a darab az, amelyre a legkevésbé igaz, 

hogy a kortárs európai avantgárd innovációit követné (még akkor is, ha egy korabeli kulcsmű, 

Nono Incontri-jának pandanjaként keletkezett). Ehelyett az önálló lengyel avantgárd, a 

szonorizmus egyik első hajtásának tekinthető.281 Textúráját és szerkezetét ugyan a tizenkettes 

szám (a tizenkét félhang, tizenkét dinamikai regiszter, stb.) valamint a négy hangszercsoport 

24 lehetséges permutációja határozza meg, ám ennek az anyagnak a megformálását összetett 

hangzási felületek térszerű rétegzése (mindenhol csupa palindromákra, „körbesétálható” 

tömbökre bukkanunk), egymásra dobálása és egymásnak hajigálása jellemzi. Scontri, ez azt 

jelenti: ütközések, egymásba csapódások. Thomas éppen ebben látja a folytonosságot a tonális 

és a nem-tonális Górecki látszólag különnemű művei között. A kérdés ugyanakkor 

megmarad: ami itt kétségtelenül ütközésként és kontrasztként inszinuálódik, az vajon más 

művek esetében is ugyanilyen viszonyként működik-e. Kontraszt és kontraszt redukálható-e 

valamiféle eredeti viszonyértelemre? 

3. Genesis, 1962-66, Op. 19-21: Ez a néhány mű – amely, az előzőekkel ellentétben, 

most valóban egy irányba halad – intenciója szerint az újrakezdés etapját képezi. Ez az 

újrakezdés életrajzilag feltűnően párhuzamos Kurtág 1959-es újrakezdésével. 

Mindkettejüknél egy párizsi tartózkodás váltja ki azt a sokkot és azt a bénultságot, ami 

másfelől az újrakezdés inspiráló energiáival is teljes. Kurtág a nagyformátumú Op. 1-es 

vonósnégyessel nyitja meg e krízis utáni pályáját, Górecki alig néhány évvel később az 

eredetileg monumentális méretűre tervezett,282 de csak részben megvalósított – bár így sem 

jelentéktelen – Genesis ciklussal teszi meg az első lépéseket az új irányba. Kurtággal szemben 

Górecki e művekben elsősorban nem az elemi hangrelációk szintje felé fordul, hanem sokkal 

inkább az egyidejű elektroakusztikus zeneszerzés törekvéseivel rokonítható akusztikus 

kísérletezés hajtja. Úgy is mondhatnánk: ez a fajta gondolkodás a viszonylatokat nem két 

(vagy több) hang között keresi és állítja fel, hanem magában az egyetlen hangban, a 

hangzásban,  a hangtömbön belül keresi.283  

A ciklus első darabja a három vonós hangszerre írott Elementi. Jóllehet a darab 

textúrája még mindig egy szeriális preskriptumhoz köthető, a szerző a legkevésbé sem 

                                                 
281 A lengyel szonorizmus átfogó vázlatát lásd. Adrian Thomas, Polish Music since Szymanowski, Cambridge 
University Press, 2005, 159-207. o. 
282 Vö. Leon Markiewicz, Conversation with Henryk Górecki (1962), transl. Anna Maslowiec, in Polish Music 
Journal, Vol. 6, No. 2, Winter 2003. http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html
283 Ezt a poétikai tendenciát korábban Eötvös Péter hetvenes évekbeli művészetével kapcsolatban tárgyaltam. 
Veres Bálint, „Tudományos művészet”, in Magyar Zene, 2005/1, 65-76. o. 
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ragaszkodik kezdeti sémájához, hanem a hangzás és a hangminőség belső intenzitásának 

hullámzása révén kíván elemi gesztusokig visszajutni. Az arché problémáját veti fel minden 

addiginál explicitebb módon, s ez a felvetése döntőnek bizonyul majd az egész további 

életműre nézve is. 

 A Genesis, akárcsak a Choros 1 és a Refren, a lengyel szonorizmus maradandó 

példája. Az utóbbi azonban már egyúttal átmenetet is jelent ahhoz a korszakhoz, amikor a 

szerző számára felvetődik az arché egy nem pozitivisztikus felfogásának: a hagyománynak 

mint eredetnek a lehetősége is, illetve, amikor az arché kétféle felfogása (a pozitivisztikus és 

a tradicionalista) megkomponált oppozícióba kerül egymással – továbbra is fenntartva így 

eredendő kérdésünk érvényét: a mindenkori szembenállásoknak alapot adó alap 

kérdésességét. A mind nyilvánvalóbban divergáló Górecki alkotások során végigtekintve az 

alap kérdése azért válik egyre hangsúlyosabbá, mert ez az életmű bejárása mint alapos 

interpretáció kérdéshorizontjára állít bennünket. Hogyan lehet egy bejárás alapos, ha 

éppenséggel mindig a műalkotás retorikai játékterét képező alapvető oppozíciókat teszi 

kérdésessé?  

4. Old Polish Music, 1967-70, Op. 22-28: Ez a hét kompozíció sok tekintetben a 

hatvanas évek elején megkezdett út folytatása: a redukálás, az elemek minimalizálása, és a 

minimalizált, atomjaira visszavezetett eszköztár maximális kihasználásának, komplexszé 

tételének, energetikai kiaknázásának munkáját. Másfelől e néhány alkotás bizonyos 

tekintetben két különböző irányba tart. A négy darabból álló Muzycka sorozat az elemi zenei 

sejtekből építhető (és leépíthető) formálási (és deformálási) lehetőségeket járja végig a 

szigorúan konstruált többszörös tükörstruktúráktól kezdve a korlátozott aleatóriáig. Ahogyan 

azt a cím is sugallja, mindez az önmagának-elég abszolút zene paradigmájának keretei között 

van elgondolva. Az Old Polish Music és a Canticum Graduum azonban (a Muzycka sorozat 

jellemzőit is megtartva) sokkal inkább egy hermeneutikus fordulat irányába mutat, melynek 

mozgatója mindkét esetben a régiségből felmerülő hagyomány hangja (konkrétan: a 

középkori és a reneszánsz lengyel zene foszlányai), ami néhány jelentős lengyel muzikológus 

erőfeszítése révén akkora már alternatív kulturális (identitás)forrássá avanzsált a sok 

tekintetben továbbra is elszigetelt lengyel miliőben.284

A Muzycka sorozat intencionált purizmusa mögött valójában egy újabb alkotói 

fordulat húzódik meg. Ennek az újabb poétikának fő motívuma az egymásnak feszülő, 

egymást elnyomni akaró alapelemek kiegyenlítése. Mozgás és mozdulatlanság, egymást 

                                                 
284 Vö. Thomas, i.m., 59. skk. 
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kioltani akaró gesztusok, nem-szintetizált hangszíncsoportok, motivikus sejtek viaskodása – 

Thomas joggal említi megint, hogy a Górecki darabok formavilága a kontrasztok mentén 

alakul, kialakulnak azok a gyors és lassú szakaszok, amelyek különösen a kései művekben 

lesznek majd alapvetően meghatározók. A kiegyenlítés és összehangolás munkájának igazi 

kompendiuma (s egyben az egész Górecki-oeuvre egyik enciklopedikus foglalata) azonban 

nem a Muzycka sorozata, hanem az Old Polish Music. Mert az előbb elmondottak itt 

egészülnek ki avval a minden mást megelőző polémiával, ami az arché kétféle felfogása 

között áll fenn. A darab ugyanis – a Muzyckák logikáját követve – elemi sejtek fokozatos 

elburjánzásával kezdődik (11a kottapélda), ám a vége, amire kifut – s ami bizonyos 

értelemben a kezdeténél eredendőbb alapját adja – egy korai lengyel melódia (egy 1300 körül 

keletkezett ’Benedicamus Domino’) idézete (11b kottapélda). A melódia akkor szólal meg, 

amikor az addig külön-külön pályákon mozgó hangszercsoportok (a vonósok, a kürtök és a 

trombiták/harsonák) egy közös hangban (a mindaddig hiányzó G-ben285) egyesülnek. Ebben a 

pillanatban az is kiderül, hogy a kezdet kezdetén hallható alapsejtek nem mások, mint a 

középkori melódiának a származékai. Az értelmezés azonban meg is fordítható: a mű eszerint 

nem a hagyomány általi megelőzöttség eseményét artikulálná, hanem épp a hagyományról (a 

melódiáról) derülne ki megkonstruált, sejtekre (sőt egy őssejtre, az archéra) visszavezethető 

volta. Az utolsó szakasz így eldöntetlenül lebeg a kulmináció, az arché, vagy éppen a kóda 

lehetőségei között.    

5. Sacred Songs, 1971-79, op. 29-38: A kettős arché eldönt(het)etlen dilemmájára a 

hetvenes évek termése egytől egyig megadja a maga sajátos válaszát. Talán éppen erre a 

különneműségre reflektál Thomas is, amikor itt fejezetcímként nem tud egyetlen művet 

kiemelni, hanem címszó gyanánt a nagyon felületi, ám kétségtelenül meglévő tematikus 

egységet teszi meg. Az itt tárgyalható tíz mű közül Thomas négy kompozícióra irányít 

kitüntetett figyelmet: Ad matrem, Második szimfónia, Harmadik szimfónia, Beatus Vir. 

Az eredet problematikája, amelynek újrafelvétele nemcsak Górecki, hanem az „új 

egyszerűség” címkével jelzett más alkotók számára is az egyik legalapvetőbb poétikai 

dilemma a szóban forgó évtizedben, olyannyira explicitté válik ezekben a művekben, hogy 

Thomas – számos értelmezővel összhangban – nem riad vissza az archaikus kifejezés 

használatától sem. De az archaikust itt ne pusztán történetileg értsük (hiszen akkor csak 

valamiféle neo-archaikusról beszélhetnénk), hanem a kezdet kezdetiségének értelmében is.286 

                                                 
285 A G vajon itt a szerző nevére utal? Egyfajta önidentifikációként esne meg kezdet és vég találkozása? 
286 Ahogyan arról Hans-Georg Gadamer beszélt egyik fontos írásában (A filozófia kezdete, ih., 177-326. o.) 
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A kezdet ebben az értelemben sem krono- sem topologikus rögzíthetőséget nem ígér, ehelyett 

a kezdetiség viselkedéskonstituáló erejét képes érvényesíteni.   

Az édesanyja emlékére írt Ad matrem a kezdet kezdetiségének titkát-homályosságát 

egy feloldatlan oppozíció révén hagyja meg a maga uralhatatlanságában. A művet ugyanis 

leírhatnánk a tritonus (ritmico, energico, furioso, ffff)  tiszta kvart / tiszta kvint (ben 

tenuto, tranquillissimo, dolcissimo, pp) feloldhatatlan dichotomiája mentén is. Másrészt 

figyelmet érdemel, hogy hosszú idő után most jelenik meg ismét az emberi énekhang Górecki 

művészetében, ám mindjárt poláris módon artikulálódva: a riadt animalitás a-kantábilis 

kiáltásaként (’Mater mea!’) és egy visszafogott siratóként (cantabillissimo ma dolente e 

lamentabile). A születés és halál témáját egyaránt megidéző darab zárószakaszának 

lamentációjában éppen az tanúsítja az összeszedettség intenzitását, hogy a megelőzőekben 

domináló tiszta kvartok helyét két redukálhatatlanul különnemű hangzat szimbiózisa váltja 

fel. A c-DESZ-f-G-asz egyidejű csengésében az f-moll kvart-szextakkord és az ezt átjáró desz-

g tritonusz olyan interferenciát képez, amelyben nem szüntetődik meg a más, a Másik, hanem 

legfeljebb csak teoretikusan lesz visszavezethető valamely közös eredetre.287

A Kopernikusz születésének ötszázadik évfordulójára komponált gigantikus méretű 

Második szimfónia két tételében ugyanaz a feszültség és szembenállás őrződik meg, mint 

amivel az Ad matremben találkozhattunk (marcatissimo, con grande tensione – sostenuto, 

contemplativo). Amíg ott az eredet kérdése az anyaság/születés tematikára utalt, addig e 

nagyzenekart, kórust, szoprán és bariton szólót foglalkoztató műben (amely két passzust a 

zsoltárokból, egyet pedig Kopernikusztól idéz) a kozmogóniára való tekintettel lép fel újra az 

Ugyanaz és Más vitája.288 A tradíció által közvetített jelentésekre hivatkozó zenei 

szimbolizmus – ami Górecki számos más művének is poétikai alapgesztusa – azt a 

problematikát szólaltatja meg, amit az előzőekben a már többször hivatkozott Lévinas tett 

meg főműve címéül: Totalitás és Végtelen. A zenei szimbolizmus révén analogikusan 

megkettőzött szövegekben Isten (úgy is mint Teremtő, de úgy is mint az Egészen Más) 

neveztetik meg az eredet problémájaként, mint minden kozmológiai vita (ég és föld, fény és 

sötétség vitájának) alapja, előttje, eredete. Egyfelől úgy, mint a létezők összeállásaként 

elgondolt totalitás, másfelől a végesség viselkedésformájában (az alázatban) végtelen 

másságában Te-ként megszólítható, sőt dicsérhető láthatatlan Arc (az utolsó szakasz elején 

                                                 
287 Vö. Lévinas, i.m., 19-23. o. 
288 Kezdetben például hosszú percekig a két egészhangú sor különböző fordításait halljuk, majd a mű két 
tételének vitájaként az egészhangúság/tizenkéthangúság versus pentatonia/tonalitás szintetizálhatatlan kettőse 
konfrontálódik. 
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hangzik el a Kopernikusz-idézet, amelyet egy 14. századi dallam-fragmentum hordoz: ’Quid 

autem caelo pulcrius, nempe quod continet pulcra omnia?’).  

A következő fontos alkotás, a Harmadik szimfónia nem csupán egyetlen zárt 

kompozícióként értelmezhető, hanem, ha felfigyelünk az alcímre, akkor ugyanúgy lehetséges 

egyfajta különleges dalfüzérként is fölfognunk: Symphony of Sorrowful Songs. Ha engedünk 

ennek az impulzusnak, akkor az arché, archaizmus kérdését mind a három dal kapcsán külön 

is fölvethetjük, s akkor a szimfónia egésze szempontjából a kérdésünk annyiban máris 

módosul, hogy az archaikus helyett az archetipikus lesz kérdésessé: a szenvedés 

archetípusa.289

A Thomas által negyedikként kiemelt mű, a Beatus Vir az életműnek az a darabja, 

amely többnyire még az elkötelezett Górecki pártolók számára is csak értetlenséget és 

hiányérzetet szül. Kétségtelen, hogy szélső ponton helyezkedik el, hiszen sem a retorikailag 

megalapozott, sem a valamiféle tudományként felfogott zene fogalmába nemigen fér bele. A 

Beatus Vir egyfajta lelkigyakorlat, vagy (teológiai értelemben vett) doxológia. Ám az eredet 

kérdésére, amit lassan az életmű főtémájaként ismerhettünk fel, ez adja a hetvenes évek egyik 

legsajátságosabb válaszát: a diszkurzív válaszadás lehetőségét kizárva (vagy megkerülve) egy 

rituális (zenei) hit-gyakorlat pályájára lép rá, amely egyetlen (egy-ügyű) feladatának a rítus 

tartamában való bennemaradást tűzi ki,290 s a reflexió kizárásával az évezredes megszentelt 

szöveg (válogatott zsoltárrészletek) mind teljesebb rezonanciája számára készül fel (az 

aszkézis mint gyakorlatozás értelmében) a diatonikus hármashangzat „teológiája” révén. Ez a 

zene nem ábrázolja a rítust (szemben a szimbolikus kontraszt korábban látott esztétikájával), 

hanem gyakorolja.291 Ez a viselkedés előzetes alapként semmi másra nem támaszkodik (mert 

nem is támaszkodhat), mint a hagyomány révén közvetített (hármashangzat)hitre, amely 

végső soron an-archikus. A következő korszak a capella kórusművei egytől-egyig eme 

rituális zenei hit-gyakorlat útjelzői lesznek. Az a capella „gyakorlásközösség” egyik első 

megjelenése éppen a Beatus Virben található, midőn az egyik zsoltárrészletet (’Gustate, et 

videte, quoniam suavis est Dominus.’) a kórus a zenekar kísérete nélkül énekli – előlegezve a 

Górecki-kórusok jellegzetes intonációját, ami a nyolcvanas évek termését fogja majd 

meghatározni (12. kottapélda). 

                                                 
289 Bernard Jacobson, i.m., 200. o.  
290 Vö. Berszán István, A történés alternatívái, in uő., Kivezetés az irodalomelméletből, 83-123. o. 
291 E mű egyetlen autentikus közege a liturgia, és bemutatója valóban így is zajlott: Górecki maga vezényelte a 
megrendelő, Karel Wojtila atya jelenlétében, aki a Szent Sztaniszláv 900. évfordulájára rendezett krakkói 
liturgián már mint II. János Pál vett részt. 
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6. Szeroka woda (Broad Waters), 1979-85, Op. 39-51: Az a capella kórusművek 

korszaka. Minden korábbit túllicitáló poétikai-retorikai aszketizmus (csak a puszta emberi 

hang, s e hangok közössége marad) és másfelől a közvetlenség fokozott igénye.292 Szakrális 

és profán e művekben a meg-nem-különböztetés aktusán megy keresztül. Egyértelműen a 

leghermetikusabb, leghozzáférhetetlenebb része az életműnek, hiszen az itt szóba jövő 12 

kórusmű, illetve dalciklus csak felerészben publikált, és részben be sem mutatott alkotás. 

(1985 óta egyébként újabb fél tucat kórusműve keletkezett, de ezek közül ismertségre 

mindmáig csak a II. János Pál pápának dedikált Totus Tuus (1987) és az egyik legutóbbi 

műve, a Salve Sidus Polonorum (2000) tett szert – ez utóbbiban viszont a Második szimfónia 

dimenzióihoz tért vissza, a kórust zenekar egészíti ki.) 

Az a capella művek (melyek közül kiemelkedik a minimum 120 énekesre írott 

hatalmas Miserere) az elemző-analizáló tekintet számára lényegében semmit sem nyújtanak, 

inkább azon az úton haladnak tovább, melynek éthoszát a rítus gyakorlatában való benne-

maradás képessége határozza meg (tehát a distanciát teremtő hátralépés felfüggesztése), és a 

követésé, amely a hagyomány mind szélesebb mezejére nyílik ki: a lengyel egyházi és népi 

zene- és szöveghagyományban megőrzöttekre és azok „hithű” imitációjára. A szerző 

fokozatosan lemond a „saját” dallamok-motívumok-struktúrák és a „saját” szövegek 

lehetőségéről. Így – felületes nézőpontból – könnyen arra a következtetésre csábítja az 

utókort, hogy ezekben a művekben a szerző ihletének kiapadását, önállóságának elvesztését 

kell látnunk. Holott munkásságának eme korszaka a hagyományból felbugyogó források 

kutatásává válik, beleértve a „forráskritika” alternatívájaként felbukkanó rituális 

„forráskóstolás” gyakorlatát is.  

Gadamer joggal figyelmeztet, hogy a forrás lényege elsősorban nem az 

eredetszerűségében van, hanem abban a tisztaságában, amely minden falkavarodás ellenére 

képes mindig új, friss hozamot útjára engedni, megtisztítva így a felkavarodottságban 

iránytalant.293 Ebben az értelemben a „forráskutatás” (legyen az tudományos vagy épp 

művészi) annyiban tarthat igényt igazságra, amennyiben valódi, friss hozamot képes 

érzékelhetővé tenni, tehát forrásként egy eredeti felszínre-törésként esik meg.  

                                                 
292 Olyannyira, hogy éppen legabsztraktabbnak tűnő, mert örökérvényű rítusba bekapcsoló-bekapcsolódó műve, 
a nagy létszámú kórusra írt Miserere, egyúttal (dedikációjában) aktuálpolitikai / történelmi események melletti 
elkötelezett kiállás is: az 1981-ben a bydgoszcz-i Szolidaritás tüntetése elleni hatalmi fellépés és Popieluszko 
atya 1984-es megölése jelenti a mű lakonikus dedikációjának („Bydgoszcz-nak”) hátterét. (lásd. Thomas, i.m., 
101-102. o.; továbbá Maciejewski, i.m., 16-17. o.).  
293 Gadamer, Igazság és módszer, 550. o. (5. Exkurzus); Ezzel összhangban Luigi Pareyson is a forrás lényegi 
„kimeríthetetlenségéről” beszél (Pareyson, Az interpretáció eredendő volta, Kaposi Márton fordítása, in 
Athenaeum, I. kötet, 2. füzet, T-Twins, 1992, 147. o.) 
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Hogy Górecki népi és egyházi hagyományokból táplálkozó kórusművei ilyen 

felszínre-törések-e, vagy pedig csupán víztározók lecsapolásai, tehát, hogy tarthatnak-e igényt 

(művészi) igazságra, vagy sem, az az esztéta számára alig-alig eldönthető. Egyszerűen azért, 

mert kívül maradnak az esztétikai szféráján. Sajátos figyelemgyakorlatok ezek, elsősorban (de 

nem kizárólag) zeneileg írni-olvasni tudó keresztények és lengyelek számára.294  

Thomas ugyan nem kommentálja a tényt, de attól még igaz, hogy a kórusművekben 

monográfiája főtémája: a dualitás, vagy a kontraszt elve sem talál fogódzót (hiszen a benne-

maradás nem érdekelt a lehetséges kontrasztok és ellenpárok lehetőségeinek kiaknázásában), 

így könyvének vezérlő meglátása, ami a Górecki-életmű legnagyobb részére valamilyen 

módon alkalmazható, kénytelen bizonytalanul a háttérbe húzódni, hogy majd csak a 

nyolcvanas évek végével beköszöntő újabb periódus, a kamarazenei korszak magyarázatában 

térjen vissza. 

7. Quasi una fantasia, 1986- , Op. 53- . Két évtizedes szünet után újra a kamarazene 

lesz a főszereplő. Thomas szerint beköszönt Górecki „beethoveni” korszaka. Az avantgárd 

nevében lázadó, majd az aszketizmus „tűfokán” kibúvó Górecki most visszatér, hogy 

szembenézzen az európai nép- és műzenei hagyományok romjaival, avagy a hagyomány 

tetemével: Kleines Requiem für eine Polka – így, németül, valami/valaki lengyelt gyászolva 

(hiszen a Polka nem csak a táncformára utalhat, hanem a lengyel nemzeti identitás 

kulcsfigurájára, a ’Matka Polka’-ra is295).  

Az arché kérdése most megint másfajta értelemben tűnik elénk, mint a 

kórusművekben. Abban a megújuló dilemmában tudniillik, ahogyan utoljára az Old Polish 

Music kapcsán merült fel: a hagyomány mint arché vagy a hagyomány archéja-e az 

                                                 
294 A lengyelséget itt nem a náció egységesítő értelmében használom, hanem – pluralisként – sokkal inkább 
egyes jól meghatározható geográfiai-kulturális régiók értelmében, hiszen homogén lengyel népi kultúra 
ugyanúgy nincs, mint homogén kereszténység sem. 
     A kórusművek keletkezésének idején egyébként maga Górecki is a követés éthoszát hangsúlyozza 
nyilatkozataiban. A Washingtoni Katolikus Egyetem tiszteletbeli doktorává avató ünnepségén II. János Pál 
szavaival vallott művészete és hite viszonyáról: 

„Minden autentikus műalkotás a szenzoros érzékelésen túli valóságot közvetíti. Csendből, 
csodálatból, és az őszinte szív protestálásából születik. Megpróbálja közelebb hozni a valóság 
misztériumát. Tehát az, ami a művészet lényegét konstituálja, minden egyes személyiség mélyén 
megtalálható. Ez az a hely, ahol az a kívánkozás, hogy értelmet adjunk életünknek a szépség és a dolgok 
titokzatos összecsengésének érzetével párosul. Az autentikus és alázatos művész tökéletesen tisztában 
van vele – lett légyen bármilyen fajta szépség is jellemezze keze munkáját – hogy festményei, szobrai, 
alkotásai semmi mások, mint Isten szépségének visszatükröződései. Legyen bármilyen erős is zenéjük 
vagy szavaik bája, tudják, hogy munkáik csak távoli visszhangjai Isten Szavának.” 

Majd, immár saját szavaival hozzáteszi: „és azok a szavak tökéletesek: sem nem adhatunk hozzá semmit, sem 
nem vehetünk el belőle. Csak mélyen rágondolhatunk az értelmükre.” (Idézi Thomas, i.m., 107. o.) 
295 lásd. Maria Anna Harley, Górecki and the Paradigm of the Maternal, in The Musical Quarterly, vol. 82, 
1998/1, 86-89. o. 
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alapvetőbb? E művekben újra a legelemibb hangzó gesztusok (üvöltés és csend, susogó-

ringatózás, zúgás és harangkondulás, végtelen ismételgetés és az óra üres ketyegése) és a 

hangzó hagyományok (népzene, régizene, beethoveni akkordok, chopini motívumok, „Stille 

Nacht”-idézet, stb.) találkoznak, kapcsolódnak össze, feszülnek egymásnak, vagy éppenséggel 

avval tüntetnek, hogy összeegyeztethetetlenül idegenek maradnak egymástól.  

A korszak egyik főműve címében is hordozza azt a kettősséget és kontrasztot, ami a 

70-es évek eleje óta kevésbé volt jelen Górecki zenéjében, s amely most teljes erővel tér 

vissza újra kései kamaraműveiben: Recitativa i Ariosa ’Lerchenmusik’, Op. 53 klarinétra, 

csellóra és zongorára. Recitativo = a különös, a mondandót gesztikulálva megjelenítő, a 

figuratív, a narratív. Arioso = valami elvont, általános, reflexív, lírai. Ám mindkét forma 

közös alapja a monologikus jelleg, a mű áriái soha nem válnak igazi duettekké, recitativói 

pedig nem hangszerek közötti dialógusok, hanem mindig megmaradnak egyszólamú 

elbeszéléseknek (a récit, récital értelmében). Ez a monologikusság az önmagának, 

önmagához beszélés szenvedélye/szenvedése, ami egyúttal az identifikáció vitájaként, a 

magamagát összeszedő logosz és az elkülönböződésében magamagát mindig kimozdító 

phüszisz vitájaként, a minden monologikusságot megelőző dialógusként is értelmezhető. A 

korszak nagy alkotásai: a három vonósnégyes (Already it is Dusk, Quasi una Fantasia, 

…songs are sung), a Recitativa i Ariosa, a kamarazenekarra írt Kleines Requiem és a Good 

Night az összeszedettség művészetének időt álló alkotásai. Mivel elemzésem éppen ennek a 

korszaknak az értelmezésére kíván kifutni, a kommentárt ezúttal elnapolom.   

 

*** 

 

Ennyit Thomas koncepciójáról, amelyet az előzőekben erősen megrövidítve és saját 

átértelmezéseimmel vegyítve adtam elő – ráadásul az egyes korszakok szóbahozása 

mindenhol csak vázlatos maradt; részletezésbe, analízisbe nem bocsátkozhattam, mert csak 

arra kívántam szorítkozni, hogy demonstrálhassam: Thomas könyvéből kiindulva miféle és 

hányféle konzisztens és inkonzisztens életmű-interpretációkra nyílna lehetőségünk. Ám ez a 

vázlat-kollekció még tovább növelhető, és tovább is kívánom növelni, hogy végül – legalább 

időlegesen – letáborozhassak valamelyik vázlatnál és kissé részletesebben megrajzolhassam a 

belőle kibomló Górecki-portrét. 

   Thomas periodizációja és egész koncepciója egyfelől megragadó, mert kifutásában 

egyszeriben képes megidézni a beethoveni figura (tehát az egész modern zeneszerzés) 

kettősségét: az óriást és a süket magányban dolgozó prófétát (aki tragikus hősként is áll elébe 
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a lehetetlennek),296 tehát a monumentalitás és a monstruozitás egyenes arányú növekedését; 

másfelől viszont nem kendőzheti el – az alkotói szubjektumot előtérbe állító narratív 

beállítódásán túl – a maga naiv kronologikusságát. E kronologikusság egy olyan 

tudományszemléletet szülötte, amely „a teljesség igényével” lép fel. De épp a teljesség eme 

igénye lesz a veszte is, hiszen (s erre bizonnyal nem csak a Górecki-életmű lehet jó példa) 

minden igyekezete ellenére is mindig maradni fognak olyan alkotások, amelyek anomáliát 

teremtenek a narratíva koherenciáját illetően – s csak a nekik szentelt figyelem mértékén 

múlik, hogy végül fel is borítják-e azt. Thomas könyvében talán épp ezért esik oly kevés szó 

olyan (egy másik lehetséges nézőpontból talán fontosnak bizonyuló) darabokról, mint az 

utolsó periódusba nehezen beilleszthető O Domina Nostra és Totus Tuus, mint a kórusművek 

közé ékelődő Kołysanki i tańce hegedű-zongora duó, vagy mint a szakrális énekek közé 

keveredő Három zenekari tánc (op. 34). És ezért kényszerül a főnarratívához hozzáadódó 

kiegészítő magyarázatokra olyan művek kapcsán, amelyeknek a jelentőségét maga is 

észreveszi, de amelyek a kronologikus keretbe mégsem illeszthetők minden további nélkül. 

Ilyen a Canticum Graduum, a Három darab régi stílusban és a Csembalóverseny.  

A kronologikus teleológia mentén elmesélt életművázlatok annyifélék lehetnek, ahány 

lehetséges téloszát csak meg tudjuk nevezni az életműnek (amely – ezt ne feledjük – minden 

esetben a szubjektum valamiféle összteljesítményeként van értve), s ahány ilyen teleologikus 

koncepciót csak argumentálni tudunk. A konzisztencia-narratívák legmeggyőzőbb esete 

mindig az, amikor az oeuvre egy-egy darabjára rá tudjuk bizonyítani chef d’oeuvre mivoltát.  

Végigtekintve az immár négy évtizedes Górecki recepción, azt láthatjuk, hogy az 

életmű sorozatos változásaira, töréseire, logikus továbblépéseire (e kifejezések közül az adott 

interpretáció persze mindig csak egyet választ) a reakció gyakran az aktuális főmű olyanfajta 

piedesztálra emelése lett, amely egyúttal az egész addigi pálya újrarajzolását is szükségessé 

tette. Az újrarajzolás itt az összes korábbi alkotás olyan beállítását, rendezgetését és 

hierarchizálását jelenti, amely a főmű eljövetelének sorsszerűségét tartja leginkább szem előtt. 

Górecki esetében az ilyen főműre kifutó narratívák közé tartozik, tartozott, vagy tartozhatott 

                                                 
296 Vö. a zenetörténeti tekintet „heroizáló” működésmódjának újabban megszaporodott kritikai elemzéseivel 
(amely elemzések olyan „külső” impulzusokból meríthettek ihletetett, mint például Roland Barthes 1970-es, 
Musica practica című írása; Barthes, i.m., 147-154. o.). Kiemelném itt Kristin M. Knittel – főként Tia DeNora és 
Scott Burnham könyveire alapuló – nagyszerű összefoglalását, valamint Jim Samson esszéjét, amely a 
beethoveni figurát mint az egész modern zeneszerzés prototípusát veszi tekintetbe. (Knittel, The construction of 
Beethoven, in The Cambridge history of nineteenth-century music, ed. Jim Samson, Cambridge University Press, 
2001, 118-150. o.; Samson, The great composer, in uo., 259-284. o; DeNora, Beethoven and the construction of 
genius: musical politics in Vienna, 1792-1803, University of California Press, 1995; Burnham, Beethoven hero, 
Princeton University Press, 1995) 
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volna (hiszen elmondandó példáink közül a valóságban nem mindegyik valósult meg) a 

következő néhány interpretáció: 

 

1. A Scontri mint a radikális szonorikus dinamizmus koncepciójának 

megvalósítása, amelynek előzményei egyfelől a szintén kirobbanó erejű, bár még 

túlzottan konzervatív neoklasszikus periódusban találhatók, másfelől az ’57-59-es, 

immár dodekafon gondolkodású, ám nem eléggé energikus darabokban.  

2. Épp ellenkező koncepció. Itt a főmű az a darab lenne, amely a bármiféle 

értelemben vehető mozgás teljes kiiktatására törekszik, egy dallam, ritmus és 

plasztikus hangszín nélküli („senza colore”) „üres” dramaturgiára, egy „zene” nélküli 

művészetre, melynek statikus feszültsége épp abban áll, hogy mindezt mégis a 

hagyományosan zenének nevezett létező területén belül kívánja véghezvinni: 

Canticum Graduum (1969). A ’grádicsok éneke’ a lépcsők végtelenségének 

fölmutatásával a mozgás bénultságába dermeszt. E főmű-koncepció központi eleme 

épp e bénultság, dermedtség lehetne, amely hosszú úton jut el a főműig a korai 

darabok naiv mozgalmasságától, a dodekafon darabok megszenvedett 

mozgalmasságán, majd a Genesis és Muzycka ciklusok immár uralhatatlan, s éppen 

ezért haladást és egy helyben állást meg-nem-különböztethetővé tett energiáin 

keresztül a közvetlen előzmény, a Refren át-menetet nem engedő dualitásáig.  

3. A chef d’oeuvre-ként értett Harmadik szimfónia mint az univerzális gyász 

kifejeződése: „A huszadik század Sztravinszkij véres rítusával, a Sacre-ral kezdődött 

és Górecki lamentációjával ért véget” – mondja az életmű egyik anekdotizáló 

monográfusa.297 A gyász motívuma a korai op. 3-as dalok egyikén, az Epitafiumon és 

az Ad matremen keresztül jut el a szimfóniáig. Ennyiben ez a történet egy halogatott 

gyászmunka fokozatos kihordásaként értelmezi az életművet.298

  

Az ezekhez hasonló, főmű-centrikus interpretációk nyilván még hosszan sorolhatók 

lennének, bár a 60-as évek vége – tehát a régi lengyel zene hagyományával való 

hermeneutikus szembekerülés – óta az e koncepcióhoz szükséges teleologikus szemlélet egyre 

kevésbé találhat szövetségesére az avantgárd ambícióktól fokozatosan megszabaduló 

életműben, amely a hagyománnyal folytatott elmélyülő dialógusában egyre inkább a 

                                                 
297 uo., 61. o. 
298 Nyilván nem véletlen az sem, hogy Thomas evvel a mondattal kezdi monográfiáját: „Otylia Górecka died on 
6 December 1935; it was her son’s second birthday.” 
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megelőzöttség tapasztalatát artikulálja. Ha lehet még itt főműről beszélni, akkor az minden 

bizonnyal az a darab lenne, amelyik e hermeneutikus tapasztalatot a legmarkánsabban, 

legkidolgozottabban szólaltatja meg. E tekintetben leginkább a Kleines Requiem für eine 

Polka (1993) aspirálhat a „kései főmű” rangjára. (Mint azt már említettem, a Górecki-

irodalom az utóbbi évtizedekben egyértelműen a Harmadik szimfónia bűvöletében alakult, s 

alig akadt, aki egy következő korszak eljövetelét, egy emezt felülíró újabb főmű lehetőségét 

fenntartotta volna.299 Egyedül Thomas műve az, amely komolyan számot vetett a kései 

Góreckivel.)   

Főmű és teleológia egymást kölcsönösen feltételező alakzata kétszeresen is az idő 

csapdájában vergődik. Egyfelől ott vannak azok az interpretációk, amelyek a még alakulóban 

lévő alkotói pálya egy-egy pontján születnek, s amelyekben az aktuális főmű nézőpontjukból 

előadott előtörténete kétszeresen is ki van téve a pillanatnyiságnak. Hiszen nemsokára talán 

jön majd egy újabb jelentős alkotás, amelyet újabb értelmezői újra „a” főműként 

interpretálhatnak majd, átrajzolva így az életmű egész addigi szerkezetét és irányultságát, 

zárójelbe téve minden korábbi interpretációt, amely még nem tudott / nem tudhatott az „igazi” 

főmű felőli nézőpontról.300  

De főmű és teleológia összenövése nem csak a kronologikusan értett idő áldozata, 

hanem az emlékezet idejéé is. Hiszen összenövésük a kiemelt alkotás emlékezetben tartására 

olyan stratégiát alkalmaz, amely éppen az életmű egészének megőrződése ellenében működik. 

Emlékezetes és kevésbé emlékezetes, tehát: felejthető dualitása alapozódik így meg. Az 

elkerülhetetlen kérdés persze az: vajon az életmű mint olyan valóban méltó-e a szelektív 

emlékezet eme gyakorlatára? Az efféle kérdéshez leginkább persze egy visszakérdezés illik: a 

kiválasztás és felejteni hagyás kettőse, amely a lemondás erényét gyakorolja, nem jut-e így is 

közelebb a (hüpoleptikus) kultúra dialogikus működésmódjához, mint az emlékezés és felejtés 

munkáját illetően a végsőkig halogató archiváló teljességigény?     

Mindenesetre a végességet pozitivitásként felfogó interpretációs stratégiák számára 

más lehetőség is kínálkozik, mint a chef d’oeuvre eszméje. A főművekkel operáló 

koncepciókkal párhuzamosan lehetségesek olyan narratívák is, amelyek egyes művek 

privilegizálása helyett csak nagyvonalakban lefutó tendenciákról beszélnek (az egyes művek 

persze itt is fontosak, ám alárendelt exemplumai maradnak egy láthatatlan szellemi 

                                                 
299 E kevesek egyike: James Harley, Recent Górecki, in Tempo, 1995/4, No. 194, 50-52. o. 
300 Jó példája ennek a védtelenségnek a Maciejewski könyvében hosszan idézett 1967-es Bohdan Pociej írás (22-
23. o.), amely egy a Genesis ciklust centrális helyzetbe hozó és az addigi életművet ezen előzetesen rögzített 
értékelés mezejében interpretáló, máskülönben körültekintő és átgondolt munka. 
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realitásnak). Az ilyen tendenciózus narratívák felépülhetnek mind a korábban progressziós 

elméletnek nevezett modell mintájára, mind a visszatéréses elmélet gondolatmenete szerint.301

Az életmű progressziójának tendenciájaként lepleződhet le bármely konszenzuálisan 

elfogadott (preskriptív) szempont szerint azonosítható textuális paraméter mennyiségi vagy 

minőségi változása – ahol a mennyiség és a minőség kérdésében úgyszintén konszenzuálisan 

elfogadott előzetes norma szükségeltetik. Mindezek figyelembevételével szoktunk például 

stílusbeli fejlődésről beszélni („az alkotó eljutott saját stílusa megtalálásáig”), poétikai-

ideológiai (sőt politikai) tendenciáról elmélkedni („művészetével eljutott a politikai 

elkötelezettség etikai imperatívuszáig”), vagy valamely pszichológiai értelemben vett 

autenticitás eljöveteléről elmélkedni („a műveiben egyre őszintébbé váló alkotó”), és így 

tovább.  

Górecki életművét illetően a progressziós modell a főmű-koncepciókhoz hasonló 

számú, azokkal párhuzamos történeteket mesélhetne el. Ilyen lenne: 

 

1. a neoklasszicizmustól az egyre radikalizálódó avantgárdig tartó ívelés 

története, amely a radikális szonorizmus poétikájáig halad előre (mondjuk a Refrenig). 

Ám ez a modell látni valóan le kell mondjon az életmű egy bizonyos (a fejlődés utáni) 

részéről, hanyatlásnak, vagy önismétlésnek bélyegezve azt. 

2. Elképzelhető egy olyan fejlődéstörténet is, amely, mondjuk, a művek 

nacionális identifikációjának növekvő jelentőségére tenné a hangsúlyt. Így a korai, 

absztrakt és internacionalista „tiszta” zenétől fokozatosan eljutnánk a régi (tehát 

„autentikus”) lengyel zenével való mind teljesebb számvetésig. Az „egyre lengyelebb 

zene” modelljének fő szépséghibája – esztétikum és ideológia kétes relációja mellett – 

az volna, hogy ezúttal nem az életmű „végét”, hanem a korai darabokat kellene 

figyelmen kívül hagynia, s csak az Op. 10-es Concerto-tól kezdődően gondolhatná 

komolyan mondandóját – ha egyáltalán… 

3. Lehetséges lenne egy olyan – az előzővel párhuzamos – történet is, amely a 

szónak alávetett, illetve azt szolgáló zene lassú expanzióját mesélné el. Ez az „abszolút 

zene” kezdeti dominanciájától lassan elszakadó életmű története lenne, amely a maga 

kiteljesedett formáját a Harmadik szimfónia mellett – az általában figyelmen kívül 

hagyott – kórusművekben érné el302. A kései életmű visszatérése a hangszeres 

                                                 
301 Lásd az I. exkurzust.  
302 „Joggal mondhatjuk, hogy Górecki [Harmadik] szimfóniája korának jelzése, egy tisztán kivehető zeneszerzői 
tendencia szélső példája. Ez a tendencia sok zeneszerző számára a »tiszta« zene eszméinek feladását jelentette, 
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kamarazenéhez csak látszólag ásná alá ezt a koncepciót, hiszen e darabokban (például 

a vonósnégyesekben) nagyon hangsúlyos a zene szólni képes, úgyszólván a nyelvi 

logosszal mérhető jellege, ugyanakkor a beethoveni paradigmához való kerülő úton 

megtett visszatérés éppen az abszolút zene korai értelmezése felé tendál, ami minden 

formalizmustól mentesen a zene par excellence „költői” kvalitásait exponálja.303 És 

ennyiben ez az értelmezés a körkörösség veszélyével fenyeget, ami a progressziós 

modell tartósságának semmiképp sem tesz jót. 

  

A progressziós modell keretében előállított koncepciók bizonyos gyengeségeinek 

kiküszöbölésére a visszatéréses modell koncepciói siethetnének a segítségünkre. Ilyen lenne: 

  

1. a népihez való visszatérés narratívája, amely a korai („ösztönös”) népies 

elemekkel átszőtt, lengyel neoklasszicizmus paradigmájában nyitva hagyott szálakhoz 

való visszatérésként értelmezné az Old Polish Music-kal kezdődően kibontakozó 

„második kezdet” korszakát.  

2. Ehhez hasonlóan lehetséges lenne egy pszichologizáló olvasat, amely az 

anya korai halálát feldolgozó gyászmunka kezdeti darabjaihoz (az Op. 3 Ad matrem c. 

dala) való visszatérésként (Ad matrem Op. 29, Kleines Requiem für eine Polka) 

értelmezheti az életmű poszt-avantgárd részét. 

3. Egy akadémikus zenetörténészi olvasat az életművet egy a tonalitáshoz való 

visszatérésként is értelmezheti. Ahhoz az eredendő idiómához, amely a korai 

darabokban még nagyjában-egészében megvan, de ami az avantgárd évei alatt elvész, 

s amit fokozatosan újra föl kell fedezni a 60-as évek végétől. 

  

A visszatérés jegyében fogant koncepciókkal szemben a legfőbb ellenvetés az lehet, 

hogy olyan töréseket és (megint csak) olyan hierarchikus szerkezeteket rajzolnak ki (a 

visszatérés előttje és utánja, kívülje és belülje között húzódó határ; az életmű visszatérése 

révén kitüntetett és vissza-nem-térő volta miatt elhanyagolt területei), amelyek nem képesek 

az életmű egészét egyöntetű módon felölelni.     
                                                                                                                                                         
amik még az ötvenes évek szerializmusát és a hatvanas évek szonorizmusát is áthatották. Ehelyett sokan a 
»jelentéssel bíró« zene gondolata felé fordultak, ami elemi és időtlen dolgokat igyekszik megszólaltatni és 
gyakran a tradíció bázisán artikulálja magát (anélkül, hogy szükségképpen régimódivá válna) szavak támogatását 
élvezve. […] Ebben a művében Górecki nem a romantikus tradícióban talál támaszra – amely pedig a 
legközelebb áll hozzánk –, hanem jóval távolabbi múltban, magának a zenének a forrásainál, amikor az még nem 
művészet volt, hanem rituálé és a kifejezés legtermészetesebb, legeredetibb formája.” (Małgorzata Gaşiorowska 
összefoglaló jellemzését idézi Maciejewski, i.m., 43-45. o.) 
303 Vö. Carl Dahlhaus, Az abszolút zene eszméje, 65-83. o. (Érzésesztétika és metafizika) 

 249



 Márpedig mind a főmű-centrikus, mind a tendenciózus interpretációk lényegi eleme az 

életmű mint egész értelmezésének a tétje. Az egész eszméje itt minden esetben a kronologikus 

időszemlélet érvényesítése révén nyer alapjaiban garanciát. De éppen ez az időszemlélet az, 

amelynek következtében végül a tényleges műveket végül csak exemplumoknak, valami 

transzcendens működés tárgyi kicsapódásainak, a „nagy egész” önmagukban érvénytelen 

részeinek, az intelligibilis objektum alávetettjeinek kell tekintenünk; illetve – a főmű-

koncepciók esetében – a végső, abszolút „nagy mű” saját idejű realitásához képest 

végérvényesen az ideiglenesség feltételes módjában rekedt „előzmények”-nek, avagy 

„utózöngék”-nek. 

Ha a kronologikus periodizáció százféle értelmezést szülni képes szemléletéről 

lemondunk,304 akkor még nem kell lemondanunk egyúttal arról is, hogy az életművet 

valamiféle egység megvalósulásaként értsük. A konzisztenciát ekkor még éppúgy az alkotói 

szubjektum felől gondolhatjuk el, ahogyan az a fenti modellekben látható volt. Ugyanakkor, 

ha immáron mégsem úgy tekintjük az oeuvre egységet, mint valami lineáris időben való 

kibomlást, és ha nem az alkotói szubjektum integráló erejére bízzuk azt, akkor itt egyszeriben 

feldereng annak a lehetősége, hogy az egyedi műalkotás saját idejű ígérvényével (és nem csak 

a „főműnek” az egész életműre kiterjeszkedő idejével) legyen dolgunk.305 Ezen ígérvény 

beválthatósága az esztétikai tudat radikális kritikájához van kötve. Mert a műalkotás saját, 

„ünnepi”306 ideje olyan többlettel terhes, amely kihordása során (a gadameri elidőzés 

értelmében) bármely előzetes léttapasztalatot és értelemvázlatot képes kimozdítani és 

átrajzolni (a heideggeri Stoß),307 így az elidőzés sohasem bizonyulhat pusztán szubjektív 

teljesítménynek, hanem éppenséggel maga lesz az, ami a szubjektum szubjektivitását 

fölszámolva az önmagunkhoz térülés (Er-eignis) eseményévé válik. 

A Górecki-életmű eddigi két olyan értelmezése, amely nem a kronológia által 

előkészített talajon történt, egyaránt a lengyel-kanadai Maria Anna Harley (2000 óta: Maja 

Trochimczyk) nevéhez fűződik.308 Tanulmányában a biografikus praxistól eltérően egy 

központi témát illetve problematikát kísérel meg körvonalazni, aminek „a maternális 

                                                 
304 már csak azért is, mert Góreckinél „az opusszámok nem jelentenek tiszta kronológiát, mert a darabok sokszor 
évekig hevernek az asztalon publikálásra várva, és mert sokszor 10-20 éve írt műveket ír újra” (Tadeusz Marek 
& David Drew, Górecki in Interview (1968) – And 20 Years After, in Tempo, 1989/1, 25-29. o.) 
305 Ez a lehetőség minden egyes műalkotás vonatkozásában, ahogyan Gadamer fogalmaz, „betöltött időt” ígér. 
(Gadamer, A szép aktualitása, 62-71. o. és 85-110. o.) 
306 Gadamer, i.m., 62-71. o. 
307 Heidegger, A műalkotás eredete, 101. skk. 
308 Maria Anna Harley, Górecki and the Paradigm of the ”Maternal”, in The Musical Quarterly, 1998/1, 82-130. 
o.; E tanulmány bővített, átdolgozott, ám néhány élesebb fogalmazást sajnálatosan visszavonó változata: Mater 
Dolorosa and Maternal Love in the Music of Henryk Górecki, in Polish Music Journal, Vol. 6, No. 2, Winter 
2003. http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html
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paradigmája” címet adományozza. Mindmáig ez a munka tekinthető a Thomas-monográfia 

egyetlen igazi alternatívájának, amennyiben szintén az életmű egészének értelmezését tekinti 

feladatának, még akkor is, ha messze nem jut is el olyan kidolgozottságig, mint brit kollégája. 

Amikor két értelmezésről beszélek, valójában kissé túlzok, inkább úgy kellene pontosítani, 

hogy egy olyan értelmezésvázlatról van szó, amely nyitott két lehetséges kidolgozás irányába 

is.  

Az egyik „a maternális paradigmája” pszichologiai olvasata lenne, amely a legkevésbé 

sem szakad el a szubjektivizáló észjárástól, sőt, éppen a Thomas-monográfia kezdőmondatát 

teszi meg vezérfonalául: „1935. december 6-án halt meg Otylia Górecka; ez a nap volt fia 

második születésnapja”. Ez lenne tehát az a – néhol csak búvópatakként jelenlévő – főtéma, 

amely az egész életművet meghatározza. A legnyilvánvalóbban azokat a darabokat, 

amelyekben valóban explicit módon jelentkezik (Ad matrem, Harmadik szimfónia, Kleines 

Requiem); és azokat is, amelyekben áttételesebben, a Mária kultusszal – úgy is mint az ideális 

anyával / az anyaság ideáljával, és úgy is mint Patrona Polonorummal –  összeolvadva 

(egymást értelmezve) van jelen; végül pedig meghatározza azokat is, amelyekben már 

egészen általános szinten mint gyász, hiány, (fájdalom)kiáltás, hívás/hívogatás, végezetül 

mint ima jelenik meg. Ennek az értelmezésnek nagy erénye, hogy a szubjektum gyászaként 

tételezett, de valójában közvetíthetetlen személyességen túl az elvesztett/„sosem volt” anya 

fájdalmas hiánytapasztalatában a modernség világtalanságának ínségét (az anya mint phüszisz 

elvesztését) is képes meghallani.309   

„A maternális paradigmája” olvashatóságának másik iránya csak annyiban mondható 

valóban másnak, amennyiben az anya Másikja, a gyermek ilyennek mondható. Ez az olvasat 

az anyaság paradigmájának tradicionalitásával, s a Górecki-életmű eme tradícióval szövődő, 

vagyis inkább: eme tradícióba szövődő irányultságával törődik inkább, semmint az alkotó 

életeseményeinek művészetére alkalmazott interpretációjával. Éppen ezért ez az olvasat 

inkább egy meghatározott műfaj, a bölcsődal, vagy altató műfaja felől indul el. 

Harley/Trochimczyk midőn a schuberti és chopini kezdetek döntő jelentőségét hangsúlyozza, 

a nagyon is definiáltnak és zártnak mutatkozó műfaj univerzalitását mint a fallogocentrizmus 

maszkulin gyakorlatával szembeni prelogocentrikus anyai-gyermeki lét (anya-bébi-

gügyögés), mint a fogalmisággal szembeni test-kultúra fogalomnélkülisége,310 és mint a 

                                                 
309 Vö. Friedrich Nietzsche, Túl Jón és Rosszon, Tatár György fordítása, Ikon, 1995, 34. §, 33-34. o. Vö. még 
Jacques Derrida, Ki az anya?, Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán fordítása, Jelenkor, 2005, 7-58. o. 
310 Kristeva a „maternális temporalitást” az ismétlés és az időtlenség, azaz a khora hely-szerűségeként felfogott – 
a fallogocentrikus gondolkodás által elhallgatott – ellen-idejeként jellemzi, hozzátéve, hogy ez a tapasztalat 
sokáig szinte csak a misztikában találhatott utat a kifejezéshez. (Julia Kristeva, A nők ideje, Farkas Anikó 
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„területfüggő” és „nyitott végű” holisztikus anyai gondolkodás artikulálódását alapozza 

meg.311 A bölcsődal ennyiben tehát nem egy ártatlan és veszélytelen „kisműfaj” (szemben 

olyan „nagy” és súlyos maszkulin műfajokkal, mint a szimfónia, az opera, az oratórium, a 

szonáta), hanem egyenesen egy alternatív (nem-metafizikus és non-maszkulin) kommunikatív 

gyakorlat: „a redundancia poétikája”. Az életmű mindeddig legelhanyagoltabb regisztere, az 

újra és újra föltűnő bölcsődalok válnak eme olvasat paradigmatikus darabjaivá (Kołysanki, 

Lullabies, op. 9, op. 47, op. 49), s jellemzőik (lassú pulzáló mozgással egy vagy két egymást 

váltó akkord ismételgetése, az ostinatok, a formai kiegyensúlyozás: a ballansz; tehát mindaz, 

amit – félrevezető módon – nemegyszer a minimalizmus „szakrális” változataként mutattak 

be312) kiterjeszthetőnek bizonyulnak oly különböző művekre, mint a Harmadik szimfónia, az 

Amen, a Csembalóverseny, a vonósnégyesek, a Songs of Joy and Rhythm, a Beatus Vir vagy a 

Refren. Ez az olvasat mindenképp tanulságos és sok megfontolandót tartogat, ugyanakkor a 

bölcsődal olymértékű univerzalizálása révén, amelybe egyfelől vonósnégyestől szimfóniáig 

minden belefér, másfelől, amely nem csak az anyai szó dúdolását jelenti, hanem élet és halál, 

bölcső és koporsó ritmikus hullámzását is, nos félő, hogy egy ilyen olvasat hamarosan maga 

is, kiindulási pontjával (a bölcsődal mint műfajiság rajzolatával) együtt, belemosódik ebbe a 

hullámzásba, olvashatatlanná téve a (legalábbis) olvasni (is) valót. Mert ebbe az irányba az 

értelmezésnek már nincs „tovább”-ja, ehelyett (Berszán István terminusával élve) a rituális 

olvasás (és nem olvasat) sajátos tartamába merülhetünk bele,313 aminek vonatkozásában a 

„megfontolás” mozzanata a szó etimológiai értelmére redukálódik: kipróbálhatjuk (de nem 

tematizálhatjuk), hogy az efféle rituális olvasás saját vonatkozásunkban „mennyit nyom”.         

Harley/Trochimczyk kettős irányú interpretációvázlatán kívül javaslatot tehetnénk 

még egy további koherencia-narratíva kidolgozására, amelyet hangzatos névvel mi is 

elláthatnánk. Ez lehetne „a kóda művészete”, amely címében is jelezné nyílt kapcsolódását a 

kortárs zene olyan víziójához, amelyet teoretikusan Vlagyimir Martinov fejtett ki, és amelyet 

művészetével a legerőteljesebb módon Valentyin Szilvesztrov demonstrált.314 „A kóda 

                                                                                                                                                         
fordítása, in Testes könyv II., szerk. Kis Attila Attila, Kovács Sándor s. k., Odorics Ferenc, Ictus Kiadó, Szeged, 
1997, 327-356. o.) 
311 E tekintetben Harley/Trochimczyk Sara Ruddick-ra hivatkozik (vö. Ruddick, Maternal Thinking, The 
Women’s Press, 1990, kül. 93-97. o.). 
312 Vö. Mark Swed, The Three Holy Minimalists, in Los Angeles Times, 8 January 1995, 54. o.; Martha 
Ainsworth, Be still, and know that I am God: Concert halls rediscover the Sacred, March 2002, 
http://www.beliefnet.com/story/99/story_9915_1.html; Terry Teachout, Holy Minimalism, in Commentary, vol. 
99, 1995/4, 50-53. o.; Craig Zeichner, Everything old is new again, in New Music Box, September 2001, 
http://www.newmusicbox.org/page.nmbx?id=29tp01;  
313 Berszán István, i.m., 124-140. o. (Írás és olvasás – irodalmi tartamgyakorlatok) 
314 Vö. a III. 5. fejezettel; valamint Vlagyimir Martinov, Opus posth. zóna és az új szakrális tér, Kozma András 
fordítása, in Pannonhalmi Szemle, 2002/2, 28-39. o., 2002/3, 69-81. o.  
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művészete” még művészet, de a művészet végének művészete – így egyúttal a romantika 

utólagosságának alapvető tapasztalatát is explikálja.315 A kóda, a postludium (és a martinovi 

opus posth.) fogalma talán nem is más, mint ennek a romantikusságnak a radikalizálódása.  

Górecki számos műve tartalmaz valamiféle kódát. E kódák sajátossága, hogy a mű 

szerkezetének egységes mintázatát megbontják, és leválnak róla, anélkül, hogy minden 

vonatkozást elvágnának az „előttük szólóval”. E különválás révén bizonyos értelemben 

érvénytelenítik, utólagosan felülírják a „főrészt”, ám utózönge-szerű maradványjellegükkel 

semmi megvilágítót vagy frappánsat nem ígérnek, egyszerűen csak megrendítik mindazt, ami 

összezárulóvá és elmondottá szeretne válni. Egy helyütt Harley/Trochimczyk mondja ki a 

legnyíltabban azt a közhelyet, amelyet a Góreckiről szóló beszéd máskülönben a kimondásra 

sem szoruló evidencia szintjén szokott tartani: azt, hogy a szerzőnek, úgy tűnik, nincs humora, 

a művészetben legalábbis nem ismeri a tréfát, de még az iróniát sem.316 Véleményem szerint a 

kései művek (különösen a vonósnégyesek és a Kleines Requiem) fényében különösen is 

tarthatatlan ez az „evidencia”, de az mindenesetre már itt és most megállapítható, hogy 

amennyiben a (viszonylagos) érvénytelenítés az irónia lényeges eleme, annyiban Górecki 

kódái legalábbis valamiféle szomorú irónia expresszióinak bizonyulnak.  

 

 

Inkonzisztencia-narratívák 

 

Amennyiben hatályon kívül helyezzük az életmű konzisztenciájának, vagy legalább 

koherenciájának olyan támasztékait, mint a homogén és lineáris időfogalom és a 

tudatfilozófia által kiállított (szerzői) szubjektum és az ő produktumaként felfogott 

(mű)objektum (ahol az interpretációnak e kettő között ingadozva az a feladata, hogy egyiket a 

másikból magyarázza és leplezze le), annyiban – minden előzetesen biztosító vázlat és felsőbb 

instancia nélkül –  úgy „kerülünk össze” az adott életművel, ahogyan az egy névadás alkalom 

szülte feladatában szokott megesni.  

A névadás mindenekelőtt egy hívás. Már ez a hívás is egyfajta választás, de magában a 

hívásban is választások artikulálódnak. Olyan választások, amelyek nem feltétlenül a 

totalizálást szolgálhatják, hanem a Más iránti elkötelezettséget is. Ahogy Bacsó Béla 

fogalmaz Hans Lipps hermeneutikáját elemző esszéjében: „annak értelmezése, ami van, 

                                                 
315 Vö. Martin Doorman, A romantikus rend, Balogh Tamás és Fenyves Miklós fordítása, Typotex, 2006, kül. 
83-111. o. (A történelmi kultúra éji dala, avagy miért nem tűnhet le a történelem?) 
316 Harley, i.m., 114-115. o. 
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egyben döntés arról, hogy miként is van, és egyben annak lehetővé tétele, hogy mi más még 

az értelme.”317 Az ilyen értelmező hívás, amely egyfajta igazodás és meg-felelés, lényegében 

az „alkalom szülötte”.318 A benne artikulálódó választások és elköteleződések krono- és 

topologikus természetűek: azaz időlegesek és lokális hatókörűek. Arról esik döntés bennük, 

ami alkalmasint meghatározó vonatkozásokkal bír.319

Midőn egy életműbe ütközünk – s különösen, ha kortárs, a historikus 

művészettudományok módszeres kontextus(re)konstrukciói által még el nem ért életműről van 

szó – nem előzetesen tételezett értelemegésszel akad dolgunk, hanem éppen az állhat össze a 

számunkra törékeny egésszé, ami bennünket az interpretáció során (meg)érint. Így mi is 

elmondhatjuk Goethével (de mindig csak utólagosan): „így igaz, így létező”. Tapasztalatunk 

egy életműről utunkba kerülő művek megnyitottságán keresztül zajlik. 

A „zajlás” itt azt is fel kell idézze, ahogy a zajló jég folytonos alakulásban, formációk 

és halmazállapotok cseréiben leledzik, ahogy a felszín örökös átrendeződését hozza. A 

zajlásra figyelő értelmező e tünékeny nyitottság közepette nevek adományozásával kívánja 

megőrizni a hamar elillanót. E névadás olyan döntést jelent, amely egy az idő túlnyomásával 

kötött kompromisszumot jelez. Ugyanakkor e döntésben és számba vevő megfontolásban 

(„minek nevezzelek?”) gyakran éppen az nem kap szót, ami a leginkább számít(ana) a 

figyelmünkre, s ami számítana reánk, mint olyanokra, akik kinyilvánított mértéke szerint 

képesek vele számot vetni. Hiszen a tét az, vajon képesek vagyunk-e igazodni, képesek 

vagyunk-e a dolognak olyan nevet adni, amelyre valóban hallgat.  

Amennyiben az életművel kapcsolatos névadások nem párosulnak az integritás 

konstrukciójának követelményével, annyiban minden további nélkül szorítkozhatnak az 

esetlegesen elébükbe adódó interpretációjára. Tekintetüknek nem kell keresgélnie a 

„mögöttes” ama művileg felállított birodalmában, amelyet „az életmű korpuszá”-nak 

neveznek, hanem szabadon hagyatkozhatnak az intertextualitás uralhatatlan energiáira. Hiszen 

megmutatkozásában az előtűnő így sem tiszta fénylés és prezencia, s a szemlélet külön 

feladatok nélkül is kellőképpen terhelt az áthallás és áttűnés, valamint a rejtettség és a 

távolság nehézségeivel. Az esetlegesség szituációjából startoló interpretáció – az esztétikai és 

a történeti tudattal felvértezve – tudomást szerezhet ugyan egy-egy életmű sokféle irányáról, 

szegmenséről, műfaji vagy épp stílusbeli aspektusáról, különböző poétikai impulzusairól és 

                                                 
317 Bacsó Béla, Hans Lipps hermeneutikai logikája. A de-szituáló szó, in uő., Kiállni a zavart, 83. o. (kiemelés 
tőlem – V.B.)  
318 Uo. 80. o. 
319 „A nyelv képes értelmesen kifejezni valamit, ami kimondásra került, ami az adott határok között nyeri el 
értelmét, mintegy elkülönítve attól, ami az már nem.” (Bacsó, i.m., 86.o.) 
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motívumairól, ám az semmi esetre sem ambíciója, hogy az esetleges ellentétek kibékítésére, a 

különféle irányok közös eredőjének nyakon csípésére, az idő- és térbeli szakadékok 

áthidalására vállalkozzon. Épp ellenkezőleg, arra a szerénységre int, ami az elébükbe adódó (a 

phainomenon) rejtélyességének tapasztalatából fakadóan a metafizikai túl-látás ellenében 

munkál, s úgyszólván belesodor a műalkotás (és az életmű) rejtélyének örvényébe.  

Arról viszont az esetlegességet elismerő interpretációs gyakorlat is csak igen keveset 

mond, amiért a műalkotásokkal oly sokat törődünk, ti. hogy szeretjük őket. S e szeretetünkben 

valójában ritkán állunk meg a pusztán és egyszeri módon elibénk tűnőnél, hanem elébe 

megyünk a következő találkozásnak (újra elidőzünk a képnél, megnézzük a filmet, 

meghallgatjuk a zenét), sőt rútul elhagyjuk ama teljes odaadást követelő első szerelmünket, és 

sietünk tovább mindahhoz, ami mint az életmű nyílik meg az adott pozícióból, nem tudva még 

minek tesszük ki ezzel magunkat, mégis valamely kezdeti bizalom és eros pátoszától hajtva.  

A felszín zajlására figyelő autoreflexív interpretáció számára tehát az életmű bejárása 

a legkevésbé sem magától értetődő lehetőség. Hiszen nem számolhat a bejárás jól-definiált 

amijével. Egyedül csak a „járás”, a közlekedés tekintetében elsajátított jártasság 

növekedésében bízhat, egy olyan jártasság elsajátításában, amely eléggé felkészült már az 

útvonal bizonytalanságára és változó voltára, saját nyomai eltörlődésére és arra, hogy bár 

útjával kikanyarít egy darabot a phüszisz állandóan változó sötétjéből,320 utazása mégsem 

ismételhető, nem marad mögötte olyan ösvény, amely bármely más pillanatban is minden 

további nélkül ismét bejárható lenne.  

A természet jól ismert helyei (erdők, mezők, tóvidékek), amelyek a bejárás számára 

oly kézenfekvőek, mind-mind olyan helyek, ahol a phüszisz a maga váratlan és be nem 

jelentett elkülönböződéseivel radikális módon csak néha véteti észre magát (vihar, 

földcsuszamlás, aszály, stb.). De vannak olyan szigorú vidékek is, ahol a phüszisz eme 

mozgalmassága: a „zajlás” mindennapos esemény. Ilyenek azok a hatalmas jégesések, 

amelyek például a Himalájában találhatók, s amelyek tulajdonképpen egy aláhulló gleccser 

szilánkokra törött, de még „élő”, működő maradványai. Emeletes ház nagyságú jégtömbök és 

oszlopok rendezetlen gyűjteménye, a valamikori egységes jégár „szilánkjai”; félelmetesen 

éles és rejtelmesen ismerős alakzatokat formázó jégtűk kaotikus mezeje az ilyen vidék. A 

hegymászók, akik megjárták e zord tájakat, a jégesések bejárásával mindig a közvetlen 

                                                 
320 „Az aisztheszisz mint olyan, valaminek valami mástól történő elkülönítése (megkülönböztetés). Valaminek a 
kiragadása és mint ilyen kiragadott éppen valami mással szembeni (prosz allon) elkülönítése. Valami úgy 
felfogható/kivehető, hogy mással való együtt-létezéséből kiemelésre kerül.” Martin Heidegger, Einführung in die 
phänomenologische Forschung (1923/24), hrsg. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Klosterman, 1994, 26. o. 
(Idézi Bacsó Béla, Írni és felejteni, Kijárat, 2001, 75. o.) 
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életveszélyt kellett, hogy vállalják. E vidékek halálos tulajdonsága elsősorban nem is a 

rettenetes „épületekben” van, amelyek az „utat” szegélyezik, hanem az Egész (vagyis az 

Egész) rettenetes mozgásában, amely pillanatok alatt törölheti el mind az utakat, mind az 

utasokat a rájuk omló képződményekkel együtt. A számos tudósítás és emlékirat szerint, 

amelyek egy-egy expedíciót idéznek fel, a jégesésben (más néven jégletörésben) a 

hegymászók egyetlen esélye arra, hogy épségben hazatérhetnek, a bejárásban való jártasság (a 

gyorsaság és a megérzések szimbiózisának) mind teljesebb begyakorlása lehetett.321 Olyasféle 

készenléti állapotról van szó, amelyre Bacsó Béla egyik könyvének címével is utalhatnánk: 

„kiállni a zavart”.322

A jégeséseknek mindig nevet adnak (vagy az expedíció tagjai, vagy a helyi lakosság), 

sőt, a jégbirodalom egy-egy stabilabbnak tűnő pontja is nevet kap egy-egy expedíció ideje 

alatt. Jóllehet az útvonal talán naponta meg kell változzon, a hegymászók mégis mindig a 

jégesés (az adott nevű jégesés) bejárásáról (aktuális, csak egy-egy időpontra érvényes 

bejárásairól) beszélnek. Bár a jégesés nem rendelkezik kronotopológiai rögzítettséggel és 

rögzíthetőséggel (még ha vannak is tér és idő paraméterű támpontok a sikeres bejáráshoz, s 

persze a tudomány részéről vannak geológiai adatok – amelyek viszont épp az emberi bejárás 

mértékéhez nem illeszkednek) mégsem merül fel senkiben a gondolat, hogy a jégesés, amely 

nap mint nap az életét fenyegeti, nem ugyanaz a valami lenne.  

Az identitás kérdése egy ilyen diffúz, „zajló” világgal kapcsolatban a műalkotás és az 

életmű identitásának kérdésére hasonlít. Hiszen egyik esetben sem előzetesen adott 

identitással van dolgunk. Ami ott áll mint műalkotás vagy mint életmű, az kizárólag úgy áll 

ott, hogy „nem egy azt megelőző minta és nem egy arra következő gondolat közötti puszta 

azonosság, hanem a magában és önmaga által beteljesedőnek az a semmi máshoz nem 

fogható lehetősége, hogy magát akár a szélsőségekig víve valami azonos legyen”.323  Az 

életmű mint „zajló világ” olyan, amely „nem érte és nem is érheti el célját, még mozgásban 

van, s újra és újra mozgásba is kerülhet, s a művészi szépet felfogó ember egészen kívül van a 

                                                 
321 „Jégesésnek nevezik a jéggé fagyott zuhatagot, s az ilyen gyakorta óriási méretű lehet. A Khumbu Jégesés 
valóságos szörnyeteg a maga nemében. Alapzata meredek sziklaágy, efölött mozog tova a gleccser; felszíne 
megtöredezik, repedések, hasadékok, düledező vagy keresztülkasul egymásra hanyatlott jégtömbök zűrzavaros 
tömkelegévé szakadva szét. A szüntelen tevékenység és a változás állapotában van, mert a Himálajában a 
jégmozgás általában sokkal szembeszökőbb, mint például az európai Alpokban. Egyik napról a másikra 
rianások, repedések jelennek meg az addig sima felületen. Ijesztő hirtelenséggel tágulnak ki vagy zárulnak össze. 
Az egyik pillanatban a nagy, több tonna súlyú jégtömegek bizonytalanul inogva függenek a mélység fölött, hogy 
a következő pillanatban nagy roppanással omoljanak le, mindent elsöpörve útjukon, s a lejtőket hatalmas 
jégtuskókkal szórják tele.” (Sir John Hunt, A Mount Everest meghódítása, Dr. Baktay Ervin fordítása, 
Bibliotheca Kiadó, Budapest, 1957, 22. o.) 
322 Vö. Bacsó Béla, Kiállni a zavart, kül. 49-62. o. 
323 Bacsó Béla, Lábjegyzet A szép fogalma című könyvhöz, in Írni és felejteni, 51. o. 
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dolognál, ami a közelítés eltérő nyomvonalait kínálja fel nekünk; a kérdés csak az, meddig 

tartunk ki a szellemünket szétfeszítő erőtérben, vagy milyen hamar gondoljuk úgy, hogy az 

elnyert és felfogott értelem nem más, mint a műé”.324 A műalkotás és az életmű interpretációi 

„a közelítések eltérő nyomvonalain” haladva az identitás kérdését csak mint hermeneutikai 

azonosságot vehetik tekintetbe;325 az Egész felülről kiinduló definiálása helyett csak az 

értelmező azonosítás (a hermenutikai als) név-adó és név által hívó gyakorlatára 

szorítkozhatnak. E valamiként-megértő azonosításban a dolognak megfelelő mérték 

elsajátításának esélye talán semmivel sem nagyobb, mint a hegymászóé, aki a jégár diktálta 

feltételek (a gadameri értelemben vett metrion326) megértettségéből vizsgázik, midőn átvág a 

diffúz labirintuson. 

Amennyiben az életmű azonosságát nem valóságosan adott (időtlen) önmagaságnak 

tartjuk, hanem elfogadjuk azt a belőle áradó, zavart keltő diffúziót, amelynek kibocsátására 

mint pozicionáltságunkat mindig megrendíteni képes többlet jogosult, annyiban az a mód 

válik azonosságának lehetőségévé, ahogy megértő felépítését magunkra kihegyezett 

feladatként vállaljuk el.327 Csak abban a mértékben nyeri el identitásának stabilitását, amilyen 

mértékben az értelmezésben kirajzolódhat, s amilyen mértékben e rajzolatot újra és újra 

megerősíti. Az így értett (instabil-időleges) életműfogalom valójában sohasem esik és nem is 

eshet egybe az adott életmű intézményesen identifikált korpuszával, ami sokkal inkább a jog- 

és történettudomány, semmint a művészetfilozófia területére tartozó dokumentum.  

A fenti megfontolások, úgy tűnik, szükségképpen „inkonzisztencia-narratívákat” 

szülnek: egy intézményesített életmű-egység összemérhetetlenül különböző, vagy egymásról 

mit sem tudó rhizomatikus olvasat-gyűjteményeit. E heterogén életmű-olvasatok nincsenek 

elkötelezve aziránt, hogy egy előzetesen tételezett, átfogó támaszték felől alapozzák meg az 

életmű interpretációját. Beérik részleges konzisztenciával, amit önmagukból, saját magyarázó 

erejükből kell nyerniük. Ennyiben megállapíthatjuk, hogy – a konzisztencia-narratívák 

módszereszményével szemben – jól látható módon viselik magukon a hermeneutikai 

megközelítés nyomait. Ám nem vádolhatjuk-e meg őket egy eleve bennük tenyésző 

elnagyoltsággal, a körültekintés és az időt hagyó megfontolás hiányával? Versenyre 

kelhetnek-e az alapos (mert a módszeresen kézhez-állított korpuszból kiinduló) konzisztencia-

                                                 
324 Uo., 53. o.  
325 Gadamer, A szép aktualitása, 42. o. 
326 Vö. Gadamer, A kép és a szó művészete, Hegyessy Mária fordítása, in Kép, Fenomén, Valóság, szerk. Bacsó 
Béla, Kijárat, 1997, 279. skk.  
327 Vö. Gadamer, A kép létrangja, in Igazság és módszer, 171. o.; továbbá Bonyhai Gábor, A szimbólumfogalom 
helye a filozófiai hermeneutikában, in „Jelbeszéd az életünk”, szerk. Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor, Osiris-
Századvég, 1995, 264. o. 

 257



narratívákkal? Nyilvánvalóan nem kellhetnek versenyre, méghozzá azért nem, mert annak 

céljait nem látják összhangban a művészet tapasztalatával. Az inkonzisztencia-narratívák 

szakítani tudnak az „alaposság” mindenre tekintettel levő naivitásával, és nem feltételezik „az 

egész kéznél lévő korpuszból való kiindulás” fiktív lehetőségét. Kiindulás helyett egy 

ellenőrizetlen hívásnak engednek – még ha aztán meg is próbálnak berendezkedni a „zajló” 

világszerűség egy-egy áramlatában, elengedve így fülük mellett esetleges további hívások 

impulzusait.        

 

 

Henryk Górecki – az összeszedettség művészete 

 

 Az 1990-ben szoprán hangra, altfuvolára, három (profondo) tam-tamra és zongorára írt 

Op. 63-as mű, a London Sinfonietta elhunyt művészeti vezetője, Michael Vyner emlékének 

ajánlott Good Night című kompozíció, elsőre talán egy bölcsődal formájában előadott, 

elzsongító gyászéneknek tűnik (a Hamletet búcsúztató Horatio szavait szólaltatja meg a 

befejező, harmadik tétel: Good night… flights of angels sing thee to thy rest). Valójában 

diffúzió és összeszedettség rejtett drámája, amely a mű poétikájának elemi szintjén működik. 

A három, egyenként közel tízperces tétel közül elegendő most az elsőt 

megvizsgálnunk. Az egyöntetűnek és változatlannak tűnő hangzás ellenére – ha türelmesen 

figyelünk, s engedünk a mű szimbolizmusok révén kommunikáló retorikájának – minden 

tekintetben kettősségeket, finom irritációt és nyílt ellentmondásokat tapasztalhatunk. Két 

élesen kontrasztáló hangszer (a fuvola mint a tünékenység fuvallata / ”lehellete” és a zongora 

mint alapot és keretet adó tartósság kettőse; apró – bár nem jelentőség nélküli – kivételektől 

eltekintve végig unisono játszanak), két zenei viselkedéstípus (espressivo-inquieto-con 

tensione és tranquillo), két egymást kioltó tonális mező (Asz és B), két körszerű szakasz (az 

első 29 ütem, ahol az Asz-hoz tartozó anyag képez keretet, majd a kettősvonal után a 83. 

ütemig, ahol viszont végig a B dominál). A tétel folyamán a kontrasztáló párok egymás ellen 

játszása, váltakozása, közeledése vagy szétkülönböződése zajlik le (13a-b kottapéla); 

mikroszkopikus szinten az apró motívumok kettőződő és visszhangszerűen foszlányokká 

olvadó haladásával együtt, makroszkopikusan pedig „főrész” (1-83. ütemek) és kóda (84-95.) 

(13d kottapélda) egymás érvényességét kölcsönösen megingató kettősével. E kettősségek 

egyfelől a diffúzió irányába lökik a – csendekkel és megállásokkal egyébként is sűrűn 

töredezett – darabot, másfelől a feloldás, az összebékítés lehetőségét keresik. Erre a 

megoldatlanságra a darab narratív szerkezetét követve két válaszféleséget is kapunk majd, 
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noha épp a válasz kettőssége révén nem történik más, mint az eldöntetlenség egy eredendőbb 

megtapasztalása és egy elliptikus mozgásba való belebocsátkozás.  

Eddig nem említettük, hogy a darabban nem csak kettősségekkel, hanem hármas 

alakzatokkal is találkozhatunk. A kettősségek problematikájára a mű „válaszai” eme 

hármasságok felől érkeznek. Ha a mikroszkopikus szintet vizsgáljuk, látnunk kell, hogy a 

második formarész nem egészen úgy zárul, mint ahogy azt a motívumképződések korábbi 

logikája diktálná, hanem egy összegző résszel, – tág értelemben – valamiféle kódával 

rendelkezik (poco tranquillo, 68-83) (13c kottapélda). E helyen a korábbi (kétszeres) 

kulmináció után az energiáiban megcsappant szűk ambitusú lépegetés már csak alkalmilag tud 

felfelé mozogni a B hangról (ezeken a pontokon is csak a fuvola éri el a H-t, elszakadva a 

zongora biztonságot nyújtó támogatásától – éppen úgy, ahogy a kezdésnél az Asz-ról A-ra 

felhajló fuvolalépést sem támogatta, s ahogy akkor is a talajtalanság hangjaként szólalt meg 

az a pillanat), s a „dallam” egyre visszavonhatatlanabbul lehanyatlik az A-ra. Az utolsó négy 

ütemben (80-83) már csak ezt az egyetlen hangot halljuk, éppen olyan felrakásban, mint a 

kezdeti Asz-t.  

B és Asz vitája emez „első kóda” tanúsága szerint távolságuk köztesének, az A-nak 

megtalálásával oldódott fel. Erre az A-ra újabb formarész már nem épül fel, és a zenében 

semmiképp sem igazolódik, hogy ez lenne a tertium comparationis; létének jelentőségteljes 

dimenziója már egy „magasabb absztrakció” (az Aufhebung) világához tartozik. Másfelől a 

közös nevező megtalálásának eseménye (ahol a megtalálást nem úgy kell értenünk, mint 

valami tervszerű elérést, semmint inkább a hanyatlásban – sempre più allargando – váratlanul 

adódó beletalálást) értelmezhető úgy is, mint a kizárólagos (mert mind határozottabb 

önállításuk révén egymást mindinkább kizáró) érvényességigények (tonalitások) szélsőségei 

között a mezotész mint mértékadó közép hallgatag kibukkanása. Az így értett közép talán 

maga az összeszedettség pontja, hiszen olyan pozíciót nyújt, amely azon túl, hogy sem ehhez 

sem ahhoz a tonalitáshoz nem tartozik, felfüggeszti tonalitás és a-tonalitás dualizmusát is. 

Mert ez a pont pusztán egyetlen hang, nem pedig hang-sor, avagy hang-mező, méghozzá 

olyan hang, amelyet az tüntet ki, hogy távolságukban és összebékítetlenségükben őrzi meg a 

kizárólagos igényű pólusokat.  

 A tétel azonban továbbhalad, ami önmagában is kritikus e formaegység értelmére 

nézve. A most következő „tulajdonképpeni” kóda (84-95. ütem) (13d kottapélda) 
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megjelenése révén problematikussá válik az addigi formafolyamat első lezárulása.328 A tétel 

globális dramaturgiája ugyanis aligha teszi lehetővé számunkra, hogy az előzőekben tárgyalt 

szakasz által kínált „absztrakt közepet” mint az összeszedettség poétikájának a csendbe (a 

zenei hang Másikjába) továbbvezető pillanatát ragadjuk meg. A csak most kezdődő végső 

epilógus ugyanis kétségtelenül a még-ki-nem-jelentett leleplezésének igényével szólal meg. 

Újra Asz hangról indulunk, ám a korábbi szekundok, tercek és tritonusok helyett ebben a pp 

tranquillo szakaszban most először (fölfelé lépő) kvintek és (lefelé hajló) kvartok rajzolódnak 

ki, melyek a nyíltság, a megnyílás gesztusával lépnek fel. A megszülető apró motívum hamar 

szétfoszlik, végül csak egy hosszan kitartott F hang marad belőle. Az időközben kialakuló 

akkordból viszont kiderül: ez nem biztos, hogy a kezdetben hallott Asz tonális mezőt 

konfirmálja, hanem értelmezhető egy – semmiképp sem funkciós-tonális értelemben vett – 

kvintszext fordítású f-moll (Asz-C-Esz-F) akkordként is. Ez az elliptikus négyeshangzat – 

amely ténylegesen két centrumra van vonatkoztatva – mozdulatlanul áll. S minthogy nincs 

benne semmiféle mozgási energia, kicsengését és fokozatos elhalását követhetjük nyomon. A 

korábbiakkal ellentében a fuvola szólamát a négyeshangzattá rendeződő zongoraszólam most 

már nem csak unisono támasztja meg, hanem minden addiginál otthonosabb talajt is kínál 

számára. A fuvola részéről az egész kóda nem más, mint e talaj mind biztosabb belakása – 

majd pedig az akkord elhalásával a közös elenyészés megtörténése.  

A kóda (ha és amennyiben) az Asz hang révén kapcsolódik a megelőző anyaghoz, ám 

ez az Asz elveszik Asz-dúr és f-moll ellipszisében. Ezzel egyúttal a korábbi Asz-zónák 

önazonossága is megkérdőjeleződik: lehet, hogy azok is átértelmezhetőek f-mollban? És ha 

így áll a helyzet, akkor érvénytelenné válik az a kontraszt Asz és B között, amelyet az első 

kóda élezett ki és „oldott fel”? Ha így van, ezzel az első kódának minden szintetizáló 

jelentősége odavész. Vagy inkább vegyük úgy, hogy a „tulajdonképpeni” kóda kezdő Asz 

hangja és a darab kezdeti Asz hangja nem függ össze, megegyezésük puszta illúzió?  

Világos, hogy a második kóda semmiképp sem fér össze az első kóda fent vázolt 

értelmével és jelentőségével. Mielőtt megpróbálkoznánk a második kóda „megoldását” is 

kibontani (már ami a mű első felét meghatározni látszó Asz-B feszültség kapcsán merült fel), 

egy további kritikát is meg kell fogalmaznunk az első kóda fenti értelmezését illetően – nem 

titkolva, hogy ezt a kritikát a végső epilógus teszi szükségessé. A mezotész fogalmához kell 

visszatérnünk. Pontosabban a rögzíthetőség kérdéséhez. Hiszen, ha nem is kérkedett ez a 

                                                 
328 Itt lényegében a „szuplementum logikája” érvényesül, amelyről Derridát követve Lawrence Kramer beszél, 
midőn a koraromantika egyik poétikai alaptípusát, az „expresszív megkettőzés” trópusát elemzi Beethoven Op. 
111-es zongoraszonátája kapcsán (Music as Cultural Practice, University of California Press, 1990, 24. skk.) 
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szakasz a mezotész pozíciójának játszi föllelésével, s ehelyett inkább az érzéki hangokkal már 

nem elérhető absztrakció világába utalt, mégsem kerülhette el azt a tévedést, önmaga 

félreértését, hogy a közepet ne két rögzítettnek és rögzíthetőnek hitt – tehát rögzítettségükben 

egyszer már komparált – identitás felől, s ne általános, tehát semmire sem alkalmazható mérce 

(hangköztávolság) szerint gondolja el. Az ilyen közép (az esszenciális centrum) valójában 

fájdalmasan rövid életű és szűkös.  

Az összeszedettség másféle értelemben jelent középre-találást. Mert az utóbbi csak 

mint approximáció eshet meg a pozicionáltság ínségének közepette. Az összeszedettség nem 

egyszerű önmagára találás, az önmagaság közepének fellelése, hanem sokkal inkább az 

önmagaságon való túllépés lehetősége. A biztos és biztosítható pozíció hiányának felvállalása 

az elrejtettség/hozzáférhetetlenség tapasztalatát demonstrálja. Nincsen biztosítható közép, 

mert nincsenek rögzített szélek, csak a nomadizáló helyet-foglalás kapcsolja össze a diffúz 

módon szétúszót. Ez a nomadizálás posztponált logikát követ (Derrida), a figyelem lehető 

legteljesebb és lehető legtartósabb fenntartásának kívánalmát, amely örökké csak úton van 

önmaga felé és önmagán túl.  

A második kóda felől a mezotész, minden rögzíthetőség híján, „tudás”, „pozíció”, 

„képesség” helyett mint hely-foglalás, azaz lakozás lepleződik le. Ez a lakozás a jelenvalólét 

mikéntje, amely logosz- és éthosz-vonatkozású. A középpont idealitását nem ambicionáló, 

szerényen és időlegesen lakozó összeszedettség: Wissensein, avagy phronesis [tudó lét], ami 

semmiképp sem valami meghatározott tudást jelent (tehát nem valamely praktikus know-

how), hanem inkább egyfajta készséget: készséget a körbetekintésre.  

De mit is jelent a lakozás és a körbetekintés Górecki tételének kódájában? A hangok 

számára az akkordikus alapra való letelepedés lehetőségét (legyen az mégoly elliptikus is), 

tehát a dallam, a magát alapjaira rábízó ária kibomlásának lehetőségét és szabadságát.329 E 

lehetőség és szabadság vágyát a tétel nyilvánvaló módon viselte magán a kezdetektől, erről 

árulkodnak a különböző dallamkezdemények újabb és újabb nekibuzdulásai, az erősödő 

dinamika és az egy helyütt megjelenő szekvenciális fokozás is. Ám mindezek ellenére csak 

itt, a második kódában születik igazi arioso, hogy majd a második tételben egész ária 

kaphasson szót (13e kottapélda) – jóllehet épp ez a tétel hozza majd el azt a tanulságot is 

második szakaszában, hogy a dallam „lakozó” játéka mennyire az idő függvényében alakul, 

                                                 
329 Az ária lehetőségének mérlegelésére a nyolcvanas évek végén két művében is egészen nyílt kísérletet tett 
Górecki. A Recitativa i Ariosa ’Lerchenmusik’ (1986) klarinét-cselló-zongora trió és a Good Night apparátusára 
különösen is hasonlító Aria Op. 59 (1987 – tubára, zongorára, tam-tamra és basszusdobra) a legnyilvánvalóbban 
tanúskodik erről a törekvésről, de ugyanúgy tagadhatatlan a vonósnégyesek, a Kleines Requiem és a Concerto-
Cantata összefüggésében is. 
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és mennyire kitett az alapok tektonikus átrendeződéseinek vagy épp semmivé válásának. Az 

ária szabad ívelése azonnal megszűnik, amint elveszíti a zongora adta talajt, s valójában 

mindig ő lesz az, akinek alkalmazkodnia kell a megváltozott „alapzathoz”.  

A funkciós tonalitás fundamentalitására nem alapozható, nomád módon előálló és 

továbbálló dallam: az arioso Górecki poszt-avantgárd zeneművészetében az összeszedettség 

éthoszaként nyer új értelmet. Ennyiben a legközelebbről emlékeztet Kurtág fordulat utáni 

poétikájára, a „kössön össze két hangot” retorikai bénultságban születő minimál-poétikájára, 

amely az alapelemekből (Góreckinél a legközönségesebb skálákból, tonális hangnemekből és 

akkordokból) születő dallamvonalat sejtenként kirajzoló viszonylatok révén a logosz olyan 

egybegyűjtő mozgását (koiné, Versamlung) ígéri, amely időlegesen a rend kontúrjait rajzolja 

ki,330 ám egyúttal amaz időleges rend-tapasztalaton keresztül éppen az idővel való eredendőbb 

érintkezés lehetőségét nyújtja. Az összeszedettség melosza nem úgy lakja be az adódó 

harmóniai mezőt, mint valami kalkulált építmény, komplex tudás, örökérvényű dallamrend, 

hanem mint individuális szépség, ami a nem-tudásból születik, s ami a Kurtág által 

megkomponált József Attila-töredékek kódájában így artikulálódik:  

„Ének, hajolj ki ajkamon  
s te bánat, ne érj el, csak holnap. 
Mélyebbre kell még hajlanom, 
hogy semmit nem tudón daloljak.”    

Ez az individuális szépség, amely a nem-tudás bölcsességéből születik, újra 

hangsúlyossá teheti a kérdést, amely immár nem kérdezhető úgy: „micsoda az 

összeszedettség?, micsoda a dallam (az ária)?”, hanem csakis így: „kicsoda az 

összeszedettség?, kicsoda a dallam?”. Mert az összeszedettség nem valamely módszer által 

bármikor és bárki számára elérhető állapot, hanem személyesség, és „ki-szerűség” 

(Werhaftigkeit), aki még ha látszólag mindenét a hagyománytól örökölte is, mindig újra 

kihordja, megszüli, gondozza, s aztán szélnek ereszti kifejezőeszközeit. A mezotészként 

személyesülő Wissensein soha nem álltatja magát olyan reményekkel, hogy: „a hagyomány én 

vagyok”, hanem éppen az „én”-t és a „hagyomány”-t fogalommá-tevő identifikációs kényszer 

nélkül és ellenében viszi végbe a maga helyet-foglalását, csak etikailag téve lehetővé 

érzékelhetőségét ki-neműségében.  

 

*** 

                                                 
330 „minden rend az összehozás jellegével rendelkezik” - Arisztotelész, Fizika, θ 1, 252 a 13. (idézi Heidegger, 
Bevezetés a metafizikába, 64. o.) 
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Az összeszedettség művészete mint a zenei etika újraértelmezhetővé tétele válik a 

Górecki-életmű maradandó tanulságává. Az összeszedettség mindig időt igényel és időt hagy, 

hiszen, ha gyors, vagy módszeres összerendezéssé válna, az feltétlenül az önmaga előli kitérés 

pályájára állítaná. Eme időt igénylő és időt hagyó összeszedődést Heidegger így közelítette 

meg:  

„A gyűjtés sohasem puszta összeterelés és felhalmozás. A szét- és egymás ellen 
törekvőt együvé tartozóként tartja össze. Nem hagyja, hogy széthulljon: vagy pusztán 
szétszórt vagy csak úgy odahányt legyen. Mint egybetartás a λόγος az átható működés, 
a φύσις jellegével bír. Azt azonban, amit működésével áthat, nem oldja fel valamiféle 
üres ellentétnélküliségben, hanem az egymás ellen törekvők egyesítésének 
eredményeképp feszültségének legerőteljesebb kiélezettségében tartja meg.”331  

Górecki ariettái ebben a feszültséget fenntartó erőtérben születnek meg (már az olyan 

korábbi művekben is, mint amilyen például az Old Polish Music zárlata). Ebben az erőtérben 

telítik, intenzifikálják és kapcsolják össze időlegesen az egymás ellen törekvőket. Nem arról 

van szó, hogy az arietta kimutatná a rejtett illeszkedéseket, hanem arról, hogy maga válik 

összeillesztéssé, maga teszi együvé tartozóvá őket. Az összeszedettség dallama az affektusok 

(az össze-vissza tartó zenei indulatok és gesztusok) időleges uralása a logosz által. Ez a logosz 

itt egyúttal nomoszt: dallamot és törvényt is jelent. Ez az, ami által az ember mint 

összeszedettség időlegesen uralni képes az egymással ütköző affektusokat, hogy fülelni tudjon 

arra, amiként van.  

„A λόγος mint gyűjtés, mint az ember összeszedettsége a Fug-ra, mindenekelőtt 
ez helyezi bele az emberi létet a maga lényegébe, s így beleállítja azt a nem-
otthonosba, amennyiben az otthonosat a szokásos, közönséges és felszínes látszata 
uralja. […] Az emberlét mint a felvétel és az összegyűjtés szüksége nem más, mint 
belekényszerítettség a szabadságba, mellyel a τέχνη-t, a lét tudó működésbe helyezését 
magunkra vesszük. Így van történelem.”332  

                                                 
331 Martin Heidegger, Bevezetés a metafizikába, 69. o.  
332 Ua, 85-86. o. 
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IV. APPENDIX 
 
 
 
IV. 1. A dolgozatban részletesen tárgyalt zeneszerzők rövid életrajza 
 

 Henryk Mikołaj Górecki 
 
A Rybnik melletti Czernicán született 1933-ban. Formális zenei tanulmányait csak 1952-ben kezdte, zeneszerzői 
diplomát a katowicei zeneakadémián szerzett Boleslaw Szabelskinél, 1960-ban. Még diákként 1958-ban 
bemutatkozhatott a Varsói Őszön. E meghívással nemcsak nagy megtiszteltetés érte, de egyúttal a fiatal 
nemzedék avantgárd szárnyának főalakjává is vált – a szintén ’33-as születésű Pendereckivel egyetemben. 
Diplomázásának évében elnyerte a fiatal lengyel zeneszerzők számára kiírt zeneszerzői versenyt (Monologhi, 
Op. 16) és a Varsói Őszön újabb hangos sikert aratott (Scontri, Op. 17). 1961-ben néhány hónapot Párizsban 
töltött, ahol Első Szimfóniájával (Op. 14) elnyerte az Ifjúsági Biennálé első díját, megismerkedett Pierre 
Boulezzel, majd Kölnben Karlheinz Stockhausennel. A későbbiekben is több zeneszerzői díjat nyert még: köztük 
1967-ben az UNESCO párizsi rosztrumán a harmadik díjat (Refren, Op. 21); majd ugyanitt 1973-ban az első 
díjat is (Ad Matrem, Op. 29).       
Egykori tanulmányai helyszínén, a katowicei zeneakadémián 1965-től tanított – 1975-től rektorként –, majd az 
elkötelezett katolikus zeneszerző 1979-ben politikai okokból lemondott tisztségéről. Ebben az időben nem csak 
szakmai előmenetelében, hanem zeneszerzői elképzeléseiben is döntő fordulat következett be: évekkel 
megelőzve sok kollégáját az avantgárdtól a tradicionalizmus irányába mozdult el, s bár kollektivizáló 
mozzanatok kétség nélkül hangsúlyos módon jelennek meg ezutáni munkáiban, a „világsiker” mindenesetre 
mégis tökéletesen váratlanul éri a kilencvenes évek elején. (Hazájában recepciója már a nyolcvanas évek 
folyamán újólag kedvezően alakul, 1994-ben a Varsói Egyetem tiszteletbeli doktorává avatják) 
Górecki házas, felesége Jadwiga Ruranska és lánya, Anna egyaránt zongoristák, fia, Mikolaj zeneszerző. 
 
 
 
 

 Charles E. Ives  
 
Az amerikai zene első nemzetközi jelentőségű alakja 1874-ben született a connecticuti Danbury-ben. Édesapja a 
városi „band” vezetője volt, s fiába nem csak a zene szeretetét oltotta be, hanem a kísérletező kedvet is. A kis 
Charles már gyerekkorában komponálni kezd, 14 évesen már templomi orgonista. 1893-ban előbb New Havenbe 
megy tanulni, majd a Yale Egyetem zeneszerzés professzorához, Horatio Parkerhez, aki a konzervatív európai 
idiómák ismeretét mélyíti el tanítványában. Ives a zeneszerzés mellett matematikai, görög, latin és modern 
irodalmi tanulmányokat folytat az egyetemen, több titkos egyetemi társaság tagja. Ez egyetem után 1898-ban 
egy New York-i biztosítótársaságnál helyezkedik el, közben templomi orgonistaként is működik. 1907-ben egy 
barátjával megalapítja saját biztosítótársaságát. 1930-as visszavonulásáig itt dolgozik, a zeneszerzésre sohasem 
gondol financiális forrásként. 
1907-ben következik be első „szívrohama” (a kutatók ma úgy gondolják, valójában nem annyira fizikai, mint 
inkább pszichés törésről lehet szó). Felépülése után házasságot köt Harmony Twitchellel és elkezdődik 
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zeneszerzői működésének legtermékenyebb évtizede. 1918-as újabb „szívrohama” után megcsappan alkotói 
kedve, s az üzleti világban igen sikeres, zeneszerzőként azonban kevésre becsült komponista 1926-ban befejezi 
utolsó kompozícióját. A hátralévő majd’ három évtizedben már csak javításokat eszközöl művein. 1922-ben saját 
költségén megjelenteti művészetének foglalatát, a 114 Songs-t, 1947-ben pedig a Concord Sonata revideált 
kottáját. Évtizedes egészségügyi problémáktól gyötörten 1954-ben halt meg New Yorkban. 
Műveinek recepciója csak nagyon lassan indult el, számos kompozíciójának bemutatója évtizedekig váratott 
magára, hogy aztán annál nagyobb jelentőségre tegyen szert a század második felében (többek között Bernstein 
és Stokowski közreműködésével). Jelentős pontja volt elismertetésének az 1946-ban Harmadik szimfóniájáért 
odaítélt Pulitzer Prize (az ezzel járó pénzjutalmat Ives elajándékozta).   
 
 
 
 

 Giya Kancheli  
 
A legjelentősebb mai grúz komponista. 1935-ben született Tbilisziben (Tiflisz). 1963-ban végzett a tbiliszi 
konzervatóriumban. Ezt követően szabadúszó zeneszerzőként működött, ami a szovjet érában nagy ritkaságnak 
számított. Sok pályatársához hasonlóan filmzeneszerzést vállalt – megélhetését biztosítandó. Több mint negyven 
film zenéjét készítette el, különösen a 70-es, 80-as évek folyamán. 1971-től a tbiliszi Rustaveli Színház zenei 
direktora lett, ahol Robert Sturua rendezővel több jelentős együttműködést jegyez. 1976-ban elnyeriűte az 
Állami Díjat Negyedik Szimfóniájáért, amelyet 1978-ban az Egyesült Államokban is bemutattak. Egy DAAD 
ösztöndíj révén 1991-től Nyugatra került, ahol előbb Berlinben, majd Antwerpenben telepedett le, ahol a. Royal 
Flemish Philharmonic Orchestra rezidens zeneszerzője lett. Emigrációját követően rohamos mértékben 
megnövekedett ismertsége, folyamatosan megbízásoknak tesz eleget. Zenéje olyan művészek pártoló 
támogatását élvezte/élvezi, mint Jansug Kakhidze, Msztiszlav Rosztropovics, Gidon Kremer, Yuri Bashmet, 
Kim Kashkashian, a Kronos Quartet, Dennis Russell Davies, vagy Kurt Masur.  
    Kancheli zenéje az orosz zeneszerző, Rogyion Scsedrin szerint „egy maximalista temperamentummal 
megáldott aszkéta” művészete, „egy visszafojtott Vesuviusé”. Stílusának forrásai részben műzenei (a korai 
Sztravinszkij, Sosztakovics és Schnittke polistilisztikája), részben vernakuláris idiómákban (grúz népzene, 
ortodox egyházi zene, az 50-es 60-es évekbeli amerikai jazz és a filmzene, különösen Nino Rota) lelhetők fel. 
Saját színházi illetve filmzenei tapasztalatai is szerepet kapnak kompozícióiban. Műjegyzékében – többek között 
– 7 szimfóniát (1967-1986), egy operát (Music for the Living 1982-84), további nagyzenekari műveket, 
versenyműveket, egy zongoranégyest (1998), egy kamarazenei ciklust (Life without Christmas 1990-1992), 
szólóműveket és néhány kvázi-oratorikus darabot találhatunk. 
 
 
 
 

 Kurtág György  
 
A kortárs zene egyik legjelentősebb alakja 1926-ban, az erdélyi Lugoson született. Zenei tanulmányait 1940-ben 
Temesvárott kezdte a Bartók-tanítvány Kardos Magda és Max Eisikovits irányítása alatt. 1946-tól a Budapesti 
Zeneakadémián tanult (zeneszerzést Veress Sándortól és Farkas Ferenctől, zongorát Kadosa Páltól, kamarazenét 
Weiner Leótól). Hangszeres diplomáját 1951-ben, a zeneszerzőit pedig 1955-ben szerezte meg. 
Diplomamunkájára Erkel-díjat kapott, amit 1969-ben is neki ítéltek oda. 1957-58-ban Párizsban tartózkodott, 
ahol Marianne Steinnél tanult, valamint Darius Milhaud és Olivier Messiaen óráit látogatta. A zeneakadémián 
1967-ben kapott tanári állást (itt 1993-ig működött). 1971-ben egy évet Nyugat-Berlinben töltött (DAAD 
ösztöndíjjal). 1973-ban kapta meg először a Kossuth-díjat (1996-ban másodszor is), 1985-ben pedig a Francia 
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Állam kitüntetését. 1987-ben a müncheni Bajor Szépművészeti Akadémia és a Berlini Művészeti Akadémia 
tagjává választották. 1993-ban elnyerte a Herder-díjat és a Feltrinelli-díjat, két évet a Berlini Filharmonikusokkal 
dolgozott. 1995-ben Bécsben tartózkodott, ahol mesterkurzusokat tartott. 1996-ban számos holland együttes és 
intézmény invitálta, hogy két évet Hollandiában töltsön. 1998-ban megkapta az osztrák államtól az 
”Österreichisches Ehrenzeichen”-t, az Ernst von Siemens Stiftung díját és az európai komponisták díját a 
”Fördergemeinschaft der Europäischen Wirtschaft”-tól. 1999-ben Franciaországba invitálta két évre az Ensemble 
InterContemporain, a párizsi Conservatoire, a Cité de la Musique és a Festival d´Automne a Paris. 2000-ben 
megkapta New York-ban a John Cage díjat, 2001 óta az Amerikai Művészeti és Irodalmi Akadémia tiszteletbeli 
tagja. 2002-ben feleségével, Kurtág Mártával Franciaországban telepedtek le (gyermekük, ifj. Kurtág György 
szintén ismert zeneszerző). 2006-ban a Cannes-ban tartott MIDEM-en életműdíjat kapott. Nyolcvanadik 
születésnapját koncertek és fesztiválok sora ünnepelte szerte a világon.   
 
 
 
 

 Liszt Ferenc 
 
A 19. század legnagyobb zongoravirtuóza, az „újnémet” romantikus zeneszerzés vezető alakja a Sopron melletti 
Doborjánban született 1811-ben. Első zenetanára, édesapja zenészként állt a kismartoni Esterházy rezidencia 
szolgálatában. A megdöbbentő tempóban fejlődő gyermeket Bécsbe (Carl Czernyhez és Antonio Salierihez), 
majd Párizsba vitte taníttatni (Ferdinando Paerhez és Anton Reichához). A legenda szerint egy 1823-as bécsi 
koncertje után Beethoven személyesen gratulált neki: ezzel kezdetét vette egy páratlan előadói karrier, amelynek 
vezérlő csillaga Niccolo Paganini, ám amely korszak ugyanakkor életútjának csak első szakaszát jelentette. 
Utazásait nem csak a közönség köreiben aratott siker kísérte, hanem jelentős művészek barátsága is, kísérője 
pedig nem csak élettársa és három gyermeke anyja, Marie d’Agoult grófnő volt, hanem az irodalom és a filozófia 
mindenféle elérhető teljesítménye is.  
Miután legnagyobbrészt felhagyott a nyilvános koncertezéssel 1847-ben Weimarban telepedett le, ahol 1861-ig a 
város zenei életének vezetője volt. Életét a következő két évtizedben Carolyne zu Sayn-Wittgenstein 
hercegnővel fűzte szorosabbra, ám házasságukra soha nem került sor. Weimarban a helyi színház zenekarával 
dolgozva Liszt a kor jelentős szimfonikus komponistájává vált. Ebben az időben keletkeztek szimfonikus 
költeményei, amelyek az utókor számára Liszt legismertebb arcát mutatják.        
1861-ben Rómába költözött, majd 1865-ben felvette a katolikus egyház négy alsó rendjét. 1869 után a Róma-
Weimar-Budapest háromszög között osztotta meg idejét. Viszonya leányával, Cosimával és korábbi barátaival 
(különösen Wagnerrel) feszültté és ellentmondásossá válik, újabb kompozíciói mind kevésbé érnek el a 
közönséghez, Liszten a depresszió jelei mutatkoznak – még akkor is, ha ifjú és rajongó tanítványok veszik is 
körül Rómában, Weimarban és Budapesten egyaránt, s végül Bayreuth-ban (1886-ban), halálos ágyán is .  
 
 
 
 

 Luigi Nono  
 
1924-ben született Velencében művelt polgárcsaládban. Keresztnevét nagyapja után kapta, aki a XIX. századi 
velencei festőiskola egyik vezető alakja volt. Zeneszerzést 1941-től tanult Gian Francesco Malipierótól. A 
későbbiekben Dallapiccola, Maderna, Hermann Scherchen voltak mesterei. A múlt zeneszerzői közül egyaránt 
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meghatározó hatással volt rá Andrea és Giovanni Gabrieli, valamint Monteverdi munkássága és másfelől a 
második bécsi iskola: Schönberg, Berg, Webern, és rejtettebb módon Varèse.  
1950 és 1960 között részt vett a darmstadti zenei kurzusokon, eleinte hallgatóként, majd előadóként is. Első 
kiemelkedő zeneszerzői sikerét az 1956-os Il canto sopeso című kvázi-oratorikus mű hozta meg, amelyet halálra 
ítélt ellenállók búcsúleveleire komponált. Az ötvenes évek végétől előbb keletre (Prága, Varsó, Helsinki, 
Moszkva, Leningrád), majd Latin-Amerikába (Argentína, Uruguay, Chile, Peru, Mexikó, Kuba) tett utazásokat. 
Nono 1960-ban szakított Darmstadttal és mindinkább az „elkötelezett” zeneszerzés híve lett. A hatvanas évek 
kezdetétől a hetvenes évek végéig főleg elektronikus vagy elektronikával kombinált akusztikus zenét komponált. 
A vokalitás és a zene/szöveg viszony kezdettől fogva műhelyének központi jelentőségű kérdései voltak. E 
kérdéskör a hatvanas évektől szinte kizárólagos jelentőséget élvez művészetében. A hatvanas-hetvenes évek 
folyamán Észak-Olaszországban számos előadással és beszélgetéssel egybekötött koncertet rendez barátaival 
gyárakban, gyári munkások számára. 1971-től egy új felfogású baloldali művészeti fesztivált hoz létre 
Abbadoval, Pollinivel, Pestalozzával és másokkal Reggio Emiliában ’Musica/Realtà” néven. 1973-75 között 
Jurij Ljubimov rendezővel, Claudio Abbado karmesterrel és David Borovszkij díszlettervezővel közösen 
elkészítik Nono „elkötelezett” művészetének nagy szintézisét az Al gran sole carico d’amore című „színpadi 
cselekményt”. Ezután Nono művészete sok tekintetben tökéletesen új útra tér. A milánói fonológiai stúdióban 
rögzített elektronikus szalagzenék helyett most a freiburgi Heinrich Strobel Alapítvány experimentális 
stúdiójában az élő elektronika (live electronics) lehetőségeit kutatja. Utolsó alkotó korszakának ez az újabb 
experimentális technológia lesz a megkülönböztető jegye.  
A nyolcvanas években Nono újabb keleti utakat tett (Budapest, Varsó, Szovjetunió), s olyan művészekkel került 
baráti kapcsolatba mint Kurtág György, vagy Gidon Kremer. 1986-87-ben DAAD ösztöndíjasként Berlinben 
tartózkodott, majd ’88-tól ugyanott a Művészeti Főiskola professzorának kériték fel, de a felkérést rövid időn 
belül visszamondta. 1990-ben elnyerte a ’Berliner Kunstpreis’-t, még ugyanez év május 8-án Velencében 
meghalt. 
Pályafutása során számos olasz képzőművésszel és irodalmárral ápolt baráti kapcsolatot: Ungarettivel, 
Vedovával, Italo Calvinoval, Massimo Milával, Ripellinoval, Scabiával és a filozófus Massimo Cacciarival. 
1952-től az Olasz Kommunista Párt tagja volt. Belépésekor bejelentette, hogy nem kívánja követni a „szocialista 
realizmus” direktíváit. Bejelentését az elvtársak toleránsan fogadták („Te a magad harcát mint muzsikus vívd 
meg. Ne törődj a hivatalos állásfoglalással…” in: Várnai Péter, Beszélgetések Luigi Nonoval, Zeneműkiadó, 
1978, 37. o.).  
Nono 1954-ben Hamburgba utazott Schönberg Mózes és Áron-jának ősbemutatójára. Itt ismerkedett meg 
Schönberg lányával, Nuriával, akit a következő évben feleségül vett. Két lányuk született: Silvia (1959) és 
Serena Bastiana (1964). Mind Nuria, mind két lánya tiszteletére egy-egy művet komponált (Liebeslied, 1954; 
„Ha venido” canciones para Silvia, 1960; Per Bastiana – Tai-Yang Cheng, 1967).    
 
 
 
 

 Erik Satie  
 
1866-ban született a normandiai kikötővároskában, Honfleurben. Gyermekkorát itt és Párizsban töltötte, ahol 
aztán fiatalemberként le is telepedett (a Montmartre-on). Zenélni gyermekkorától tanult, de rendszertelenül. A 
Conservatoire-ba 1879-ben vették fel, de két és fél év múlva elküldték. 1885-ben tért vissza befejezni 
tanulmányait – addigra már számos figyelemre méltóan újszerű zongorakompozícióval a háta mögött, s a Café 
Hall-ok világának zenei miliőjét is jól ismerve. A visszatérés sem hozott fordulatot, tanárai továbbra is 
tehetségtelennek tartották a diákot, aki inkább az aláírását gyakorolta, mintsem a kompozíciós technikákat. A 
nyolcvanas évek végén kötött barátságot Claude Debussyvel – kölcsönös inspirációkban gazdag barátságuk 
egészen Debussy haláláig tartott, bár intenzitásából az évek folyamán sokat vesztett.  
Satie művészetével – amely gyakori művészi programváltásokban bővelkedett – kezdettől különféle 
kollektivizáló tendenciákat kívánt a maga sajátos módján támogatni: 1891-ben a Rózsakeresztes Rend 
zeneszerzője lett, ám hamar szakított velük, s megalapította saját pszeudo-egyházát Eglise Métropolitaine d’Art 
de Jésus Conducteur néven. Később egy „bohémtanya”, a Chat Noire zongoristájaként működött, majd a korai 
dadaisták, szürrealisták művészi szektáihoz kötődött, élete végén pedig a kommunista párt tagja lett. Ez nem is 
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csoda, ha meggondoljuk, hogy az élete legnagyobb részében anyagi gondokkal küzdő Satie 1896-ban maga is 
külvárosi munkásnegyedbe, Arcueil-be költözött, innen járt be nap mint nap gyalog a Montmartre-ra, útközben 
kávéházakban megpihenve és komponálva. 
1905-ban újrakezdte zeneszerzői tanulmányait: beiratkozott a Schola Cantorumba, ahol Vincent d’Indy-től és 
Albert Rousseltől tanult ellenpontot és zeneszerzést. Időközben komponistaként és afféle szellemi guruként 
egyaránt mind nagyobb tekintélyre tett szert az újat kereső fiatalok körében, a tizes években „az arcueil-i remete” 
baráti köréhez tartozott Picasso, Gyagilev, Cocteau, Massine, s olyan zeneszerzők csodálatát vívta ki, mint 
Sztravinszkij, Ravel, Poulenc, vagy Milhaud.  
 
 
 
 

 Valentyin Szilvesztrov  
 
A kortárs ukrán zene minden bizonnyal legfontosabb zeneszerzője 1937-ben született Kijevben. Zenei 
tanulmányait csak későn, 15 éves korában kezdte, 1955 és 1958 között a Kijevi Esti Zeneiskolában tanult 
zongorázni. Ezt követően a Kijevi konzervatóriumban folytatta zeneszerzői tanulmányait Borisz Ljatosinszkijnél 
(1958-1964). Szilvesztrov korunk egyik legjelentősebb szimfonikus szerzője, ám életművében bőséggel találunk 
kamarazenei, zongorás és vokális darabokat (többek között két terjedelmes dalciklust) is. 
Számos világhírű pályatársával ellentétben Szilvesztrov nem lett emigráns, mindmáig Ukrajnában, Kijevben él. 
Talán ez utóbbi ténnyel is összefügg, hogy két nagy emigráns kortársa, Alfred Schnittke és Arvo Pärt egyaránt 
generációjuk legnagyobb komponistájának nevezték a kompromisszumképtelen, egyéni útját a legkeményebb 
években is vállaló (s ezzel „karrierje” elé óriási akadályokat gördítő) szerzőt. A hatvanas években a kijevi 
avantgárd (Leonyid Grabovszkij, Vitalij Godzjatszkij, Vladimir Zagorcsev) egyik prominens alakjaként kellett 
szembenéznie művészetét megkérdőjelező bírálatokkal (Nyugaton Theodor W. Adorno vette védelmébe); majd a 
hetvenes években alkotói elképzeléseiben fordulatot végrehajtva, távolságot tartva mind az avantgárd, mind a 
konzervatív szovjet vonaltól nem csak hivatalos oldalról, hanem korábbi pártfogói részéről is erőteljes 
kritikákban részesült (egy időszakra a zeneszerző egyesületből is kizárták, ami gyakorlatilag civil státuszának 
megvonását, és a „munkakerülő” kriminalizált státusztalanságának rémét vetítette előre).  
Életművének a kilencvenes évek végén felfedezett, s manapság legnagyobbra értékelt része az 1970-es évek 
közepe óta keletkezett mintegy félszáz alkotás, amelyeket egyaránt tekintenek a posztmodern zene egyik korai 
megvalósulásának, de egyúttal a posztmodern esztétikum egyik alternatívájának is. Ezt a zenét maga a 
komponista az utóbbi évtizedben meta-zenének nevezte: azaz „zenéről szóló zenének”, „metaforikus értelmű 
zenének”, „zene utáni zenének”, „zene fölötti zenének”, „zenén kívüli zenének” és „zenén túli zenének”. 
Gyakran ismétli megfogalmazását, mely szerint „az a zene, amit írok, nem új zene. Inkább egyfajta válasz és 
visszhang mindarra, ami zeneként létezik”. Rendszeresen beszél arról is, hogy szerinte a zene ma saját 
„kódájának” idejében szólal meg, hogy lehetetlenné vált bármit is „az elején elkezdeni”, hogy a megelőzöttség 
tapasztalata a zene műfajainak egész hierarchiáját felborította, s korunk tulajdonképpeni műfaja – a szimfónia, a 
szonáta és a vonósnégyes helyett – a posztlúdium, a poszt-szimfónia, a zenei post scriptum. 
A többszörös Grammy-díjas, és számos további elismerést, rangos megrendelést és vezető fesztiválok 
meghívásait elfogadó komponista műveinek felvételeiből a müncheni ECM Records és a belga Megadisc 
Classics publikált egész sorozatokat, de számos más kiadó repertoárjában is megtalálhatóak. Műveinek 
legismertebb nemzetközi rangú tolmácsolói között Gidon Kremer, Tatjana Grindenko, Ivan Monighetti, Alexei 
Lubimov, Dennis Russell Davies és Andrej Borejko külön említést érdemel.
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IV. 2. Ábrák 

 
 
 
 
 
 

                          
1. ábra: Knaifel: Amicta Sole – Catherine Hersberger;                Pärt: Tabula Rasa – Barbara Wojirsch  

 

       
2. ábra: Silvestrov: Metamusik – Mayo Bucher   3. ábra: Tüür: Crystallisatio – Richard Green 
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 4. ábra: Pärt: Miserere – Renate Fuhrmann/Barbara Wojirsch 5. ábra: Kurtág: Hommage á R. Sch. - Nádas Péter;                

 

         
6. ábra:  Silvestrov: Bagatellen und Serenaden – Christoph Egger 7. ábra: Tüür: Exodus – Bernad Plossu  

 

   
8. ábra: Stravinsky: Orchestral Works – Gérald Minkoff   9. ábra: Bartók-Eötvös-Kurtág - Nádas Péter 
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10. ábra: Silvestrov: leggiero, pesante – Vladimír Jedlička  11. ábra: Kancheli: Trauerfarbenes Land – Giya  

        Chkhatarashvili 

  
12. ábra: Bruno Ganz: Wenn Wasser Wäre – Ruth Walz/Sascha Kleis  13. ábra: Ives: Sonatas for Violin and Piano – Jim Bengston 

 

 
14. ábra: Silvestrov: Requiem for Larissa - J-L. Godard
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IV. 3. Kottapéldák 

 
1 Ives: The Unanswered Question - részlet 
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2a Ives: String Quartet no. 2 - I Discussions, a tétel kezdete és zárlata 
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2b Ives: String Quartet no. 2 - II Arguments, részletek 
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2c Ives: String Quartet no. 2 - "The Call of the Mountains", a tétel kezdete és zárlata 
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3 Berlioz: Harol en Italie - Marche des Pélerins, részlet (folyamatos akkordtörés a brácsaszólóban) 
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4a Kancheli: Abii ne viderem - részlet (bevezetés) 
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4b Kancheli: Abii ne viderem – részlet (a „tölcsér”-motívum) 

 

4e Kancheli: Abii ne viderem – részlet (az „éteri” hegedűszólam és a brácsa emelkedése) 
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4c Kancheli: Abii ne viderem – részlet (a befejezés) 
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4d Kancheli: Abii ne viderem – részlet (a „zene-doboz”) 
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5 Kurtág: Játékok - részlet ("A" és "B" oldal) 
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6 Kurtág: What is the Word – részlet (e ütem) 
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7 Kurtág: What is the Word - részlet (a mű kezdete) 
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8 Kurtág: What is the Word - részlet (vv ütem) 
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9a Górecki: Zongoraszonáta, II. tétel 
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9b Górecki: Zongoraszonáta, III. tétel - részlet 
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10 Górecki: Epitafium - részlet (a befejezés) 
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11a Górecki: Old Polish Music - részlet (a bevezetés) 
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11b Górecki: Old Polish Music – részlet (egyesülés a "G" hangon, majd a melódia felbukkanása a befejező 

szakaszban) 
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12 Górecki: Beatus Vir - részlet (egy a capella szakasz) 
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13a Górecki: Good Night, I tétel - részlet (Asz tonális mező, 1-10. ütem) 
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13b Górecki: Good Night, I tétel - részlet  (B tonális mező, 54-67. ütem) 
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13c Górecki: Good Night, I tétel - részlet (az első "kóda", az Asz és a B centrumú tonális mezők 

váltakozásainak lezáró formarésze, 68-83. ütem) 
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13d Górecki: Good Night, I tétel - részlet (a teljes kóda) 
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13e Górecki: Good Night, II tétel - részlet 

 
 

 

 308



V. BIBLIOGRÁFIA 
 
ADLER, Guido: Der Stil in der Musik, Breitkopf und Härtel, Leipzig , 1911. 
 
ADORNO, Theodor Wiesengrund: Philosophy of Modern Music [1949], translated by A. G. Mitchell, and W. V. 
  Blomster, The Seabury Press, New York, 1973. 

- - -: A művészet és a művészetek, szerk. Zoltai Dénes, ford. Bán Zoltán András  Hegyessy Mária et al., 
  Helikon, Budapest, 1998. 
 
AGAWU, Kofi: The Challenge of Semiotics, in Rethinking Music, ed. Nicholas Cook and Mark Everist,  

Oxford University Press, Oxford – New York, 1999, 138-160. o. 
 
AINSLEY, Rob: Not what it used to be? Nostalgia and the Music of Giya Kancheli, Ambergate Books,  

London, 2006. 
 
AINSWORTH, Martha: Be still, and know that I am God: Concert halls rediscover the Sacred, March 2002, 
  http://www.beliefnet.com/story/99/story_9915_1.html  
 
ALBÈRA, Philippe (ed.): Luigi Nono. Livret-programme, Festival d'Automne à Paris, Contrechamps, Paris, 1987. 
  - - - (ed.): György Kurtág – Entretiens, textes, écrits sur son oeuvre, Contrechamps, Genève, 1995. 
 
ALLEN, Warren Dwight: Philosophies of music history, Dover Publications, New York, 1962. 
 
ANDRASCHKE, Peter: Geistliche Musik als politisches Bekenntnis: Über Kompositionen von Krzysztof Penderecki  
  und Henryk Mikolaj Górecki, in Kirchenmusikalisches Jahrbuch, Vol. 79, 1996, 125-137. o. 
 
ANGI István: Az esztétikum zeneisége, KOMP-PRESS, Kolozsvár, 2001. 
 
ANGILETTE, Elizabeth: Philosopher at the Keyboard: Glenn Gould, Scarecrow Press, New Jersey, 1992.  
 
ARANY János összes művei, XI. kötet, szerk. Keresztury Dezső, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968. 
 
ARENDT, Hannah: Múlt és jövő között [1968], Módos Magdolna fordítása, Osiris, Budapest, 1995.  
 
ASHBY, Arved; MAZO, Margarita: Composer in interview: Giya Kancheli, in Tempo, 2000/1, 9-15. o. 
 
ASSMANN, Jan: A kulturális emlékezet [1992], Hidas Zoltán fordítása, Atlantisz, Budapest, 1999. 
 
AVENHAUS, Silke – FORDHAM, Simon – LECHNER, Anja: Valentin Silvestrov: leggiero, pesante – Ein Gespräch 
  mit Anja Lechner, Silke Avenhaus und Simon Fordham, in KlassikAkzente, 2002. 02. 15., 
  http://www.klassikakzente.de/page_5412.jsp  
 
BACSÓ Béla: Határpontok, T-Twins Kiadó, Budapest, 1994.  

- - -: „Mert nem mi tudunk…” Filozófiai és művészetelméleti írások, Kijárat Kiadó, Budapest, 1999. 
- - -: Írni és felejteni. Filozófiai és művészetelméleti jrások, Kijárat Kiadó, Budapest, 2001. 
- - -: Kiállni a zavart. Filozófiai és művészetelméleti írások, Kijárat Kiadó, Budapest, 2004. 
- - -: „Az eleven szép”. Filozófiai és művészetelméleti írások, Kijárat Kiadó, 2006. 
- - - (szerk.): Az esztétika vége – vagy se vége, se hossza?, Ikon, Budapest, 1995. 

 - - - (szerk.): Fenomén és mű, Kijárat Kiadó, Budapest, 2002. 
 
BALASSA Péter: Szabadban, Liget könyvek, Budapest, 1993. 

- - -: Koldustora, Belvárosi Könyvkiadó, Budapest, 1998. 
- - -:  Törésfolymatok, Csokonai Kiadó, Debrecen, 2001. 

 
BALÁZS István: Egy zeneszerző képmása – ahogyan egy énekesnő látja.  Beszélgetés Kurtág Györgyről Csengery 
  Adrienne-nel, in Mozgó Világ, 1986/2, 119-126. o. 

- - -: Kurtág, in Holmi, 1995/2, 184-204. o. 

 309

http://www.beliefnet.com/story/99/story_9915_1.html
http://www.klassikakzente.de/page_5412.jsp


- - -: But, chemin, hésitation, in György Kurtág – Entretiens, textes, écrits sur son oeuvre,  
Philippe Albèra (ed.), Contrechamps, Genève, 1995, 173-185. o 

BARRAZONI, Beatrice: Kurtág’s Music: The Spectacle of Nature, the Breath of History – from op. 7 to 27,  
in Studia Musicologica Scientiarum Hungaricae, 43/3-4, 2002, 253-267. o. 

 
BARTHES, Roland: Image – Music – Text, transl. by Stephen Heath, Fontana Press, London, 1977. 
 
BAUDRILLARD, Jean: A rossz transzparenciája [1990], Klimó Ágnes fordítása, Balassi Kiadó – BAE 

 Tartóshullám, Budapest, 1997. 
- - -: Az utolsó előtti pillanat [1997], Tótfalusi Ágnes fordítása, Magvető, Budapest, 2000. 

 
BECKLES WILLSON, Rachel: Kurtág’s Instrumental Music, 1988-1998, in Tempo, 1998/207, 15-22. o. 

- - -: Bulgarian Rhythm and its Disembodiment in The Sayings of Péter Bornemisza, op. 7,  
in StudiaMusicologica Scientiarum Hungaricae, 43/3-4, 2002, 269-280. o.   

- - -: Gyorgy Kurtag: The sayings of Peter Bornemisza, op. 7, Ashgate, Aldershot, 2004. 
 
BELTING, Hans: A művészettörténet vége és napjaink kultúrája, Kiss Zsuzsa fordítása, in Európai füzetek/1, 
  szerk. Perneczky Géza, Új Világ Kiadó, Budapest, 1995, 51-66. o. 
 - - -: A művészettörténet vége [1995], Teller Katalin fordítása, Atlantisz, Budapest, 2006.    
  
BENEDETTI, Carlo: Gespräch mit Luigi Nono über die 2. Sinfonie von Gija Kantscheli, in L’Unità, 1973. 8. 1 
 
BENT, Ian (ed.): Music theory in the age of Romanticism, Cambridge University Press, Cambridge, 1996. 
 
BERGERON, Katherine and Philip V. BOHLMAN (eds.): Disciplining Music (Musicology and its Canons),  
  University of Chicago Press, Chicago, 1992. 
 
BERGYAJEV, Nyikolaj: A történelem értelme [1919-20], Szűcs Olga fordítása, Aula, Budapest, 1994. 
 
BERLIOZ, Hector: Hector Berlioz emlékiratai [1870], 2 kötetben, Faragó László fordítása, Zeneműkiadó,  
  Budapest, 1956.  
 
BERSZÁN István: Kivezetés az irodalomelméletből. Az írás és az olvasás rituális gyakorlatai felé, Mentor Kiadó, 
  Marosvásárhely, 2002. 
 
BEYST, Stefan: Luigi Nono: Il Prometeo. A revolutionary swansong, 2003, http://d-sites.net/english/index.htm
 
BIDDLE, Ian: F. W. J. Schelling’s Philosophie der Kunst: an emergent semiology of music, in Music theory in the 

age of Romanticism, ed. Ian Bent, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, 25-36. o.  
 
BLASIUS, Leslie: Mapping the terrain (Histories and psychologies), in The Cambridge History of Western Music 
  Theory, ed. Thomas Christensen, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 27-46. o. 
 
BLOCK, Geoffrey: Ives: Concord Sonata, Cambridge University Press, Cambridge, 1996. 
 
BLOOM, Harold: A Map of Misreading, Oxford University Press, New York, 1975. 
 
BLOOM, Peter: Berlioz élete [1998], Kunos Linda fordítása, Osiris, Budapest, 2004. 
 
BOHLMAN, Philip: A világzene, Koltai Ágnes fordítása, Magyar Világ Kiadó, Budapest, 2004. 
 
BONYHAI Gábor: A szimbólumfogalom helye a filozófiai hermeneutikában, in „Jelbeszéd az életünk”. A szimbo-
  lizáció helye és kutatásának módszerei, 1. kötet, szerk. Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor, 
  Osiris-Századvég, Budapest, 1995, 258-268. o. 
 
BOTSTEIN, Leon: Innovation and Nostalgia: Ives, Mahler, and the Origins of Twentieth-Century Modernism,  

in Charles Ives and his World, (ed.) J. Peter Burkholder, Princeton University Press,  
Princeton, 1996, 37-75. o. 

 

 310

http://d-sites.net/english/index.htm


BOWIE, Andrew: Music and the rise of aesthetics, in The Cambridge History of Nineteenth-Century Music, 
  edited by Jim Samson, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, 29-54. o. 
 
BÖHRINGER, Hannes: Kísérletek és tévelygések, Tillmann J. A. fordítása, Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám, 
  Budapest, 1995.  

- - -: Szinte semmi. Életművészet és más művészetek [1993], szerk. és ford. Tillmann J. A.,  
Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám, Budapest, 2006. 

 
BREDEL, Marc: Erik Satie, Edition Mazarine, Paris, 1982. 
 
BRENDEL, Alfred: Tűnődés a zenéről [1976], Dávid Gábor fordítása, Zeneműkiadó, Budapest, 1981. 
 
BRINCKEN, Jens: Contemporary Danish Music 1950-2000, transl. James Manley,  

Dansk Musik Informations Center, København, 2000. 
 
BULTMANN, Rudolf: Történelem és eszkatológia [1957], Bánki Dezső fordítása, Atlantisz, Budapest, 1994. 
 
BURKHOLDER, J. Peter: Charles Ives. The ideas behind the music, Yale University Press,  

New Haven and London, 1985. 
- - - (ed.): Charles Ives and his World, Princeton University Press, Princeton, 1996. 

 
BURNHAM, Scott: Beethoven hero, Princeton University Press, Princeton, 1995. 
 - - -: How Music Matters, in Rethinking Music, eds. Nicholas Cook & Mark Everist,  

Oxford University Press, 1999, 193-216. o. 
 
BURWASSER, Peter: Extreme Classics. ECM’s New Series is not for the fainthearted, in Philadelphia City Paper, 
  2001, apr. 12-19. 
 
BUSSE BERGER, Anna Maria: The evolution of rhythmic notation, in The Cambridge Hisory of Western Music 
  Theory, ed. Thomas Christensen, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 628-656. o.  
 
CACCIARI, Massimo: Verso Prometeo, trad. Thierry Baud, in Luigi Nono, Festival d’Automne à Paris,  
  Contrechamps, Paris, 1987, 152-154. o.,  

http://www.festival-automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/152.htm. 
 
CAGE, John: A csend [1961], Weber Kata fordítása, Jelenkor, Pécs, 1994.  
 
CHÉNARD, Marc: Les 35 ans de l’étiquette ECM – „Le plus beau son après le silence”,  

in La Scena Musicale, 2004, vol. 9, no. 8, 68-69. o. 
 
CHOLOPOW, Juri: Sowjetische Musik vor der „Perestroika” und „Perestroika” in der sowjetischen Musik, 
  Übersetzung von Hannelore Gerlach, in Sowjetische Musik im Licht der Perestroika, hrsg. 
  Hermann Danuser, Hannelore Gerlach und Jürgen Köchel, Laaber-Verlag,  

Laaber, 1990, 19-38. o. 
 
CHORON, Alexandre-Étienne – FAYOLLE, Francois-Joseph: Dictionnaire historique des Musiciens [1810],  

trans. J. Sainsbury, facs. Da Capo Press, New York, 1966.   
 
CHRISTENSEN, Thomas: Fétis and emerging tonal consciousness, in Music theory in the age of Romanticism,  

ed. Ian Bent, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, 37-65. o.  
- - - (ed.): The Cambridge History Of Western Music Theory, Cambridge University Press,  

Cambridge, 2002. 
 
COOK, Nicholas: Epistemologies of music theory, in Thomas Christensen (ed.), The Cambridge History of 
  Western Music Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 78-105. o. 
 - - - and EVERIST, Mark (eds.): Rethinking Music, Oxford University Press, Oxford – New York, 1999.   
 
COVACH, John: Twelve-tone theory, in Thomas Christensen (ed.), The Cambridge History of Western Music 
  Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 603-627. o 
 

 311

http://www.festival-automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/152.htm


COWELL, Henry and COWELL, Sidney: Charles Ives and His Music [1955], Oxford University Press,  
New York, 1969. 

 
CSAPO, Eric: The politics of the New Music, in Music and the Muses. The culture of ’Mousikē’ in the classical 
  Athenian city, ed. Penelope Murray and Peter Wilson, Oxford University Press,  

Oxford, 2004, 207-248. o. 
 
CSERES, Jozef: Zenei szimulákrumok, Pénzes Tímea fordítása, Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2005. 
 
CSOBÓ Péter (vál., szerk. és ford.): Zene és szó. Zeneesztétikai szöveggyűjtemény,  

Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2004. 
- - -: A zenefenomenológia eszméi. A hallás filozófiai reflexiói az érzéki hangoktól az identikus  

  zeneműig, PhD disszertáció, kézirat, Debreceni Egyetem, 2005. 
- - -: Az érzéki hangoktól a hangérzetekig. A zene fenomenológiájának előtörténetéhez, in Vulgo,  

  2005/1-2, 196-213. o. 
 
DAHLHAUS, Carl: Über Sinn und Sinnlosigkeit in der Musik, in Die Musik der sechziger Jahre,  

hrsg. Rudolf Stephan, Schott, Mainz, 1972, 90-99. o. 
- - -: Esthetics of Music [1976], transl. by William W. Austin, Cambridge University Press,  

Cambridge, 1982. 
- - -: Foundations of music history [1977], transl. By J. B. Robinson, Cambridge University Press,  

Cambridge, 1983. 
- - -: Schoenberg and the New Music, transl. By Drrick Puffett and Alfred Clayton,  

Cambridge University Press, Cambridge, 1987. 
- - -: Hegel und die Musik seiner Zeit, in uő., Klassische und romantische Musikästhetik, Laaber-Verlag,
 Laaber, 1988, 230-247. o. 
- - -: Thesen über Programmusik, in uő: Klassische und romantische Musikästhetik, Laaber-Verlag, 
 Laaber, 1988, 365-385. o. 
- - -: Az abszolút zene eszméje [1978], Zoltai Dénes fordítása, Typotex, Budapest, 2004. 
- - -, EGGEBRECHT, Hans Heinrich: Mi a zene? [1985], Nádori Lídia fordítása, Osiris, Budapest, 2004. 

 
DANTO, Arthur C.: A közhely színeváltozása [1981], Sajó Sándor fordítása, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1996. 

- - -: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? [1986], Babarczy Eszter fordítása, Atlantisz, 
 Budapest, 1997. 

 
DANUSER, Hermann – GERLACH, Hannelore - KÖCHEL, Jürgen (hrsg.): Sowjetische Musik im Licht der  
  Perestroika. Interpretationen, Quellentexte, Komponistenmonographien,  

Laaber-Verlag, Laaber, 1990. 
 
DAVISMOON, Stephen (ed.): Luigi Nono (1924-1990): The Suspended Song, in Contemporary Music Review 
  18/1, Harwood Academic Publishers, 1999. 

- - - (ed.): Luigi Nono (1924–1990): Fragments and Silence, in Contemporary Music Review 18/2, 
  Harwood Academic Publishers, 1999. 
 
DÁVIDHÁZI Péter: Hunyt mesterünk, Argumentum, Budapest, 1992. 
 
DE ASSIS, Paulo: Luigi Nonos Wende: zwischen Como una ola fuerza y luz und sofferte onde serene, 2 vols., 
  Wolke Verlag, Hofheim, 2006. 
 
DE DUVE, Thierry: Bármi lehet [1989], Házas Nikoletta és Molnár Dávid fordítása, in Változó művészetfogalom,  

szerk. Házas Nikoletta, Kijárat Kiadó, Budapest, 2001, 61-93. o. 
 
DE LA MOTTE-HABER, Helga (hrsg.): Musik und Religion, Laaber-Verlag, Laaber, 2003. 
 
DELEUZE, Gilles: Proust [1964], John Éva fordítása, Atlantisz, Budapest, 2002. 

- - -, GAUTTARI, Felix: A thousand plateaus [1980], trans. Brian Massumi, The Athlone Press,  
London, 1988. 

- - -, GAUTTARI, Felix: Rizóma [1976], Gyimesi Tímea fordítása, in Ex Symposion, 1996/15-16, 1-17. o. 
 
DE MAN, Paul: Az önéletrajz mint arcrongálás [1979], Fogarasi György fordítása, in Pompeji, 1997/2-3,  

 312



93-107. o.  
 
DENHOFF, Michael: Einfach, minimal, simpel. Über die Reduzierung der kompositorischen Mittel, Vortrag, 
  Hamburg, 1994, http://www.denhoff.de/einfachminimal.htm. 

- - -: Der kleine Unterschied, Komponieren mit wenig Material, Vortrag am 14. 02. 2004 in Würzburg, 
  beim Workshop-Tag „reduziert – komponiert” im St. Burkardus-Haus.   

 http://www.denhoff.de/reduktioninmusik.htm  
 
DENORA, Tia: Beethoven and the construction of genius: musical politics in Vienna, 1792-1803,  

University of California Press, Berkley and Los Angeles/London, 1995. 
 
DERRIDA, Jacques: Interpreting Signatures (Nietzsche/Heidegger): Two questions [1981], transl. by Diane 
  Michelfelder and Richard E. Palmer, in Nietzsche: A Critical Reader, ed. Peter R. Sedgwick, 
  Blacwell Publishers, Oxford/Cambridge, 1995, 53-68. o.   

- - -: Esszé a névről [1993], Boros János, Csordás Gábor és Orbán Jolán fordítása, Jelenkor, Pécs, 1995. 
- - -: Parergon [1978], Boros János és Orbán Jolán fordítása, in Változó művészetfogalom, szerk. Házas 

  Nikoletta, Kijárat Kiadó, Budapest, 2001, 143-177. o. 
- - -: Ki az anya? [1997], Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán fordítása, Jelenkor, Pécs, 2005. 

 
DICKIE, George: The Art Circle: A Theory of Art, Haven, New York, 1984. 
 
DOLINSZKY Miklós: Az Urtext mítosza, in Muzsika, 1994/10, 14-19. o. 

- - -: A Mozart-űrhajó, Jelenkor, Pécs, 1999. 
- - -, Amphion hárfája. Lex, gratia, sortisatio, in Pannonhalmi Szemle, 1999/4, 77-84. o. 
- - -: Időrengés. Kilenc muzsikus, tíz vallomás, Osiris, Budapest, 2004. 
- - -: A szegénység metaforái, Budapest Music Center Records, BMC CD 100, 2005, 
- - -: „Kurtág arra kényszeríti előadóit, hogy kezdjenek új életet”. Csalog Gábor zongoraművész és 

  Dolinszky Miklós zenetörténész beszélgetése, in Holmi, 2006/6, 742-749. o. 
 
DOORMAN, Martin: A romantikus rend [2004], Balogh Tamás és Fenyves Miklós fordítása, Typotex,  

Budapest, 2006. 
 
DREES, Stefan: Transformation des Todes. Luigi Nonos Orchesterkomposition «A Carlo Scarpa, architetto, ai 
  suoi infiniti possibili» per orchestra a microintervalli (1984), in MusikTexte, Nr. 69/70,  

April 1997, 24-35. o. 
- - -: Architektur und Fragment: Studien zu späten Kompositionen Luigi Nonos, Pfau-Verlag,  

  Saarbrücken, 1998. 
- - -: Die Integration des Historischen in Luigi Nonos Komponieren, in Luigi Nono - Aufbruch in  

  Grenzbereiche, hrsg. Thomas Schäfer, Pfau-Verlag, Saarbrücken, 1999, 77-95. o. 
 
DURAND, Gilbert: Les structures anthropologiques de l’Iimaginaire, Bordas, Paris, 1969.  
 
ECM New Series. A Timeline, www.ecmrecords.com
 
EDMUNDS, Neil (ed.): Soviet music and society under Lenin and Stalin: the baton and sickle, RoutledgeCurzon, 
  London and New York, 2004. 
 
EMERSON, Ralph Waldo: Esszék, Doubravszky Sándor fordítása Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 19992.  
 
ERDÉLYI Csaba: kísérőszöveg a Ferenc Liszt and the Viola c. lemezhez, HUNGAROTON HCD31724, 1997. 
 
ERNOULD, Franck: The ECM Sound, Beyond Silence, transparence, in Home Studio Magazine, 1999, no. 30. 
 
ÉBLI Gábor: Avantgárd, modern és kortárs. A 20. századi művészet múzeumi besorolásáról,  

in Laokoón, 3, 2004, http://laokoon.c3.hu
- - -: Az antropologizált múzeum, Typotex, Budapest, 2005. 

 
FARKAS Zoltán: Magyar népzenei hatások Ligeti György és Kurtág György zenéjében, in Magyar Zene,  

2006/4, 361- 386. o. 
 

 313

http://www.denhoff.de/einfachminimal.htm
http://www.denhoff.de/reduktioninmusik.htm
http://www.ecmrecords.com/
http://laokoon.c3.hu/


 
 
FEDER, Stuart: The Life of Charles Ives, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 
 - - -: Charles Ives and Henry David Thoreau: ”A transcendental tune of Concord”, in Ives Studies,  

ed. Philip Lambert, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, 163-177. o. 
 
FEHÉR M. István: Martin Heidegger, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1984. 
 
FENEYROU, Laurent: Il canto sospeso de Luigi Nono: musique & analyse, M. de Maule, Paris, 2002. 

- - -: Vers l'incertain: Une introduction au Prometeo de Luigi Nono, in Analyse Musicale, Issue 46., 
  2003, 13-28. o. 
 
FERENC Anna: Music in the socialist state [1998], in Soviet Music and Society under Lenin and Stalin,  

ed. Neil Edmunds, RoutledgeCurzon, London and New York, 2004, 8-18. o.   
 
FÉTIS, François-Joseph: Esquisse de l’histoire de l’harmonie, considérée comme art et comme science  
  systématique [1840], trans. M. Arlin, Pendragon Press, New York, 1994. 

- - -: Traité complet de la théorie et de la pratique de l’harmonie [1844], Brandus, Paris, 1879. 
 
FEYERABEND, Paul: A módszer ellen [1975], Mesterházi Miklós, Miklós Tamás és Tarnóczy Gabriella fordítása, 
  Atlantisz, Budapest, 2002. 
 
FILORAMO, Giacomo: A gnoszticizmus története, Dobolán Katalin fordítása, Paulus Hungarus – Kairosz,  
  Budapest, 2000. 
 
FISK, Josiah: The New Simplicity: the music of Górecki, Tavener and Pärt, in Hudson Review 47,  

(Autumn 1994), 394-412. o 
 
FORGÁCH András: A pária művészete, in Alföld, 1993/1, 90-93. o 
 
FORKEL, Johann Nikolaus: Általános zenetörténet [1788 és 1801, részletek, Csobó Péter fordítása, in Zene és szó,  

szerk. Csobó Péter, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2004, 13-20. o. 
 
FOUCAULT, Michel: Felügyelet és büntetés [1975], Fázsy Anikó és Csűrös Klára fordítása, Gondolat,  

Budapest, 1990. 
- - -: Mi a felvilágosodás? [1983], in A modernség politikai-filozófiai dilemmái a Felvilágosodáson 
 innen és túl – Michel Foucault írásaiból, szerk. és ford. Szakolczay Árpád,  

MTA Szociológiai Kutató Intézete, Budapest, 1991, 87-114. o.    
- - -: A szavak és a dolgok [1966], Romhányi Török Gábor fordítása, Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 
- - -: Nyelv a végtelenhez, ford. Angyalosi Gergely, Erős Ferenc et al., Latin Betűk, Debrecen, 2000. 
- - -: A tudás archeológiája [1969], Perczel István fordítása, Atlantisz, 2001. 

 
FÖLDES Imre, Kurtág György: Játékok, in Parlando, 1982/12, 1-24. o. 
 
FRANK, Manfred: A stílus filozófiája [1992], Weiss János fordítása, Osiris, Budapest, 2001. 
  
FREUND, Andrew: The New Simplicity, in The OriginArts Music Journal, 2000-2001,    
  http://www.originarts.com/journal/simplicity.html
 
FRIEDRICH, Otto: Glenn Gould: változatok egy életre [1990], Sárközy Elga fordítása, Európa, Budapest, 2002. 
 
FRIGYESI Judit: György Kurtág, Samuel Beckett: What is the Word, op. 30b (1990/91), in Studia Musicologica
   Scientiarum Hungaricae, 43/3-4, 2002, 397-409. o. 
 
FRUMKIS, Tatjana: Echoes, translated by Eileen Walliser-Schwarzbart, in Valentin Silvestrov: Metamusik,  

ECM Records, München, ECM New Series 1790, 2003, 29-33. o. 
- - -: Un long voyage, trad. Dominique Lebeau, in Valentin Silvestrov: Silent Songs, ECM Records,

   München, ECM New Series 1898-99, 2004, 11-15. o. 
 
 

 314

http://www.originarts.com/journal/simplicity.html


 
 
GADAMER, Hans-Georg: Szöveg és interpretáció [1984], Hévizi Ottó fordítása, in Szöveg és interpretáció,  

szerk. Bacsó Béla, Cserépfalvi, Budapest, 1991, 17-41. o. 
- - -: A szép aktualitása , szerk. Bacsó Béla, ford. Bonyhai Gábor, Hegyessy Mária, Loboczky János  

et al., T-Twins Kiadó, Budapest, 1994. 
- - -: A kép és a szó művészete, Hegyessy Mária fordítása, in Kép, Fenomén, Valóság, szerk. Bacsó Béla,

   Kijárat Kiadó, Budapest, 1997, 274-284. o. 
- - -: A filozófia kezdete, Hegyessy Mária és Simon Attila fordítása, Osiris, Budapest, 2000. 
- - -: A hallásról [1998], Simon Attila fordítása, in Vulgo, 2000/3-4-5., 25-30. o 
- - -: Igazság és módszer [1960], Bonyhai Gábor fordítása, Osiris, Budapest, 2003.  

 
GEORGIADES, Thrasybuols: Megnevezés és felhangzás [1958] (részletek), Szabó Csaba fordítása,  

in Vulgo, 2005/1-2, 230- 243. o. 
 
GODWIN, Joscelyn: Harmonies of Haeven and Earth: The Spiritual Dimension of Music from Antiquity to the
   Avantgarde, Thames and Hudson, London, 1987.  

- - -: Music and the Occult: French Musical Philosophies, 1750-1950, University of Rochester Press, 
  New York, 1995. 
 
GOEHR, Alexander: Finding the Key. Selected Writings of Alexander Goehr, ed. Derrick Puffett, faber and faber, 

London – Boston, 1998.   
 
GOEHR, Lydia: The imaginary museum of musical works, Clarendon Press, Oxford, 1992. 

- - -: Quest for Voice, Clarendon Press, Oxford, 1998.  
 
GOJOWY, Detlef: Arvo Pärt im sowjetischen Umfeld, in Arvo Pärt – Rezeption und Wirkung seiner Musik – 
  Vorträge des Wuppertaler Symposiums 1999, Oliver Kautny (hrsg.),  

Electronic Publishing Osnabrück, Osnabrück, 2001, 15-30. o. 
 
GÓRECKI, Henryk Mikołaj: Conversation with USC Music Students, transl. Maja Trochimczyk,  

in Polish Music Journal, Vol. 6, No. 2, Winter 2003. 
 http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html

 
GOUK, Penelope: The role of harmonics in the scientific revolution, in The Cambridge History of Western Music 
  Theory, ed. Thomas Christensen, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 223-245. o. 
 
GOULD, Glenn: Tiltsuk be a tapsot! Válogatott írások, Barabás András és Csuhai István fordítása, Európa, 
  Budapest, 2004.  
 
GRABÓCZ Márta: Zene és narrativitás, Jelenkor, Pécs, 2004. 
 
GRIFFITHS, Paul: Silent Songs, in Valentin Silvestrov: Silent Songs, ECM Records,   

ECM New Series 1898-99, 2004. 
 
GRMELA, Sylvia: Recall and Repetition in Some Works by Kurtág, in Studia Musicologica Scientiarum 
   Hungaricae, 43/3-4, 2002, 371-381. o. 
 
GRONDIN, Jean: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába, Nyírő Miklós fordítása, Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 
 
GROYS, Boris: Az utópia természetrajza, Sebők Zoltán fordítása, Kijárat Kiadó, Budapest, 1997. 
 
GYÁNI Gábor: Posztmodern Kánon, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. 
 
GYÖRGY Péter: Az eltörölt hely – a Múzeum, Magvető, Budapest, 2003. 
 
 
 
 
 

 315

http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html


 
 
HABERMAS, Jürgen: Die neue Unübersichtlichkeit, Suhrkamp, Frankfurt/M., 1985.  

- - -: Egy befejezetlen projektum – a modern kor [1990], Nyizsnyánszky Ferenc fordítása, 
in Habermas-Lyotard-Rorty, A posztmodern állapot, szerk. Bujalos István, Századvég-Gond, 
Budapest, 1993, 151-178. o. 

- - -: Filozófiai diskurzus a modernségről [1985], Nyizsnyánszky Ferenc és Zoltai Dénes fordítása, 
  Helikon, Budapest, 1998. 

- - -: Válogatott tanulmányok, Adamik Lajos, Bendl Júlia és Felkai Gábor fordítása, Atlantisz,  
Budapest, 1994. 

 
HALÁSZ Péter: Kurtág-töredékek, in Holmi, 1995/2, 154-183. o. 

- - -: Kurtág György- Magyar zeneszerzők 3., Mágus Kiadó, Budapest, 1998. 
 
HAMBURGER Klára: Liszt Ferenc, Gondolat, Budapest, 1966. 

- - -: Liszt kalauz, Zeneműkiadó, Budapest, 1986. 
 
HAMVAS Béla: Patmosz I-II, Életünk, Szombathely, 1992. 
 
HANSLICK, Eduard: A zeni szép [1854], Csobó Péter fordítása, Typotex, Budapest, 2007. 
 
HARLEY, James: Recent Górecki, in Tempo, 1995/4, No. 194, 50-52. o. 
 
HARLEY, Maria Anna: Górecki and the Paradigm of the Maternal, in The Musical Quarterly, vol. 82, no. 1, 
  1998, 82-130. o. 
 
HARNONCOURT, Nikolaus: A beszédszerű zene [1982], Péteri Judit fordítása, Zeneműkiadó, Budapest, 1988. 

- - -: Zene mint párbeszéd [1984], Dolinszky Miklós fordítása, Európa, Budapest, 2002. 
 
HATZIS, Christos: Towards a New Musical Paradigm, in MikroPolyphonie no. 2., July to December 1996. 
  http://www.mikropol.net/volume2/hatzis-c/hatzis-ab.html
 
HÁZAS Nikoletta (szerk.): Változó művészetfogalom. Kortárs frankofon művészetelmélet, Kijárat Kiadó,  
  Budapest, 2001. 
 
HEG, Hans: „Az ember sohasem érkezik túl későn” (Hans Heg beszélgetése Kurtág Györggyel),  

Szegzárdy-Csengery Klára fordítása, in Muzsika, 1996/2, 12-15. o. 
 
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich: Esztétikai előadások, Szemere Samu és Zoltai Dénes fordítása,  

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1952-1956. 
 
HEIDEGGER, Martin: A műalkotás eredete [1935], Bacsó Béla fordítása, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1988. 

- - -: „…költőien lakozik az ember…” szerk. Pongrácz Tibor, ford. Bacsó Béla et al., T-Twins/Pompeji, 
  Szeged-Budapest, 1994. 

- - -: Bevezetés a metafizikába [1953], Vajda Mihály fordítása, Ikon, Budapest, 1995. 
- - -: Fenomenológiai Aristotelés-interpretációk (A hermeneutikai szituáció jelzésére) [1922], Endreffy 

  Zoltán és Fehér M. István fordítása, in Existentia VI-VII, 1996-97, No. 1-4, Supplementa,  
vol. II, szerk. Ferge Gábor, Societas Philosophia Classica, Szeged-Budapest. 

- - -: A fenomenológia alapproblémái [1919/20], Demkó Sándor fordítása, Osiris, Budapest, 2001. 
- - -: A világkép kora [1938], Pálfalusi Zsolt fordítása, in Fenomén és mű, szerk. Bacsó Béla,  

Kijárat Kiadó, Budapest, 2002, 87-109. o. 
- - -: Útjelzők [1967], szerk. Pongrácz Tibor, ford. Ábrahám Zoltán, Bacsó Béla et. al., Osiris,  

Budapest, 2003.   
- - -: Unterwegs zur Sprache [1959], Klett-Cotta, Stuttgart, 2007.  

 
HENTSCHEL, Frank: Wie neu war die „Neue Einfachheit”?, in Acta Musicologica, 2006/1, 111-131. o. 
 
HERTZ, David Michael: Ives’s Concord Sonata and the Texture of Music, in Charles Ives and his World,  

ed. J. Peter Burkholder, Princeton University Press, Princeton, 1996, 75-117. o. 
 

 316

http://www.mikropol.net/volume2/hatzis-c/hatzis-ab.html


HILLIER, Paul: Arvo Pärt, Oxford University Press, Oxford, 1997. 
 
HITCHCOCK, H. Wiley and PERLIS, Vivian (eds.): An Ives Celebration. Papers and Panels of The Charles Ives
   Centennial Festival-Conference, University of Illinois Press,  

Urbana – Chicago – London, 1977.  
 
HOBSBAWM, Eric: Introduction: Inventing Traditions, in The Invention of Tradition [1983], Eric Hobsbawm and 
  Terence Ranger (eds.), Cambridge Univeristy Press, Cambridge, 1992, 1-14. o. 
 
HOWARD, Luke B.: A reluctant Requiem: The history and reception of Henryk M. Górecki's symphony no. 3 in 

 Britain and the United States, PhD diss., University of Michigan, Ann Arbor, 1997. 
- - -: Motherhood, Billboard, and the Holocaust: Perceptions and receptions of Górecki's  

  symphony no. 3, in The Musical Quarterly; Vol. 82, Issue 1, spring 1998; 131-159. o. 
- - -: „Laying the Foundation”: The Reception of Górecki’s Third Symphony, 1977-1992 [1997],  

in Polish Music Journal, Vol. 6, No. 2, Winter 2003. 
http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html

 
HÖJER, Olof: Erik Satie and the piano, CD Booklet, in Erik Satie – the complete piano music vol. 1, Prophone 
  Records, Stockholm, 1996. http://www.af.lu.se/~fogwall/article1.html
 
HYER, Brian: Tonality (Historiography), in The Cambridge History of Western Music Theory, ed. Thomas 
  Christensen, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 726-752. o. 
 - - -: Second immediacies in the Eroica, in Music theory in the age of Romanticism, ed. Ian Bent, 
 Cambridge University Press, Cambridge, 1996, 77-104. o. 
 
IVES, Charles: Essays Before a Sonara, The Majority and Other Writings, ed. Howard Boatwright,  
 W.W. Norton & Company, New York – London, 1999.  
 
JABÈS, Edmond: Luigi Nono, in Luigi Nono, Festival d'Automne à Paris, Contrechamps, Paris, 1987, 11-12. o. 
  http://www.festival-automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/011.htm
 
JACOBSON, Bernard: A Polish Renaissance, Phaidon Press, London, 1996. 
 
JANKÉLEVITCH, Vladimir: Music and the ineffable [1961], transl. Carolyn Abbate, Princeton University Press, 
 Princeton, 2003. 
 
JOHNSON, Tim: Communication and Experience: Some Observations on the Relationship between Composer and 
  Performer in Játékok, in Studia Musicologica Scientiarum Hungaricae, 43/3-4,  

2002, 281-287. o. 
 
JONAS, Hans: A látás nemessége [1973], ford. Menyes Csaba, in Fenomén és mű, szerk. Bacsó Béla,  
 Kijárat Kiadó, Budapest, 2002, 109-122. o. 
 
JUNGHEINRICH, Hans-Klaus: Sinnbilder in fremd gewordenen Räumen, kísérőtanulmány az Abii ne viderem c. 
  CD-hez, ECM Records, ECM New Series 1510, 1995. 

- - -: Ein Nordwind, der die Geschichte versengt, kísérőtanulmány a Caris Mere c. CD-hez,  
ECM Records, ECM New Series 1568, 1997. 

- - -: Egy “megkomponált” hangverseny – Caoine, Veres Bálint fordítása, in Pannonhalmi Szemle,  
2006/4, 124-128. o. 

 
KANCHELI, Giya: Grenzen einer Bildwelt?, Übersetzung von Franziska Thun, kísérőszöveg in Magnum Ignotum, 
  ECM Records, ECM New Series 1669, 2000. 
 
KANT, Immanuel: Az ítélőerő kritikája [1790], Papp Zoltán fordítása, Osiris, Budapest, 2003. 
 
KAUTNY, Oliver (hrsg.): Arvo Pärt – Rezeption und Wirkung seiner Musik – Vorträge des Wuppertaler   
 Symposiums 1999, Electronic Publishing Osnabrück, Osnabrück, 2001. 
 
KERMAN, Joseph: Musicology, Fontana Press, London, 1985. 
 

 317

http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html
http://www.af.lu.se/~fogwall/article1.html
http://www.festival-automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/011.htm


 
 
KHITTL, Christoph: "Holocaustis non delectaberis"--"An Brandopfern hast Du kein Gefallen": Zur Problematik  
  Kunst und Holocaust in der ästhetischen Theorie, in Polyaisthesis. V (1996): Wagnis der  
  Bildung--Klänge, Texte, Bilder, Szenen--50 Jahre nach Kriegsende und Holocaust; Vol. 5, 

Katzbichler, München, 1996, 219-228. o. 
 
KIRÁLY László: A hatvanéves Górecki egyházi zenéjéről, in Magyar Egyházzene, 2, 1993-1994, 192-195. o.  
 
KIVY, Peter: Philosophies of Arts. An Essay in Differences, Cambridge University Press, Cambridge, 1997. 
 
KNITTEL, Kristin M.: The construction of Beethoven, in The Cambridge History of Nineteenth-Century Music,  
 ed. Jim Samson, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, 118-150. o. 
 
KODAJ Dániel: Értelem szövedéke, hangok. Feminista és posztmodern olvasatok az amerikai  

új zenetudományban, in Replika, 2005/49-50, 121-140. o. 
 
KOLLERITSCH, Otto (ed.): Zur Neuen Einfachheit in der Musik, Universal Edition, Wien, 1981. 
 
KORSYN, Kevin: Beyond Privileged Contexts: Intertextuality, Influence, and Dialogue, in Rethinking Music,  

eds. Nicholas Cook and Mark Everist, Oxford University Press, Oxford – New York,  
1999, 55-72. o.   

- - -: Decentering Music, Oxford University Press, New York, 2003. 
 
KOWALZIG, Barbara: Changing Choral Worlds: Song-Dance and Society in Athens and Beyond,  

in Music and the Muses. The culture of ’Mousikē’ in the classical Athenian city,  
eds. Penelope Murray and Peter Wilson, Oxford University Press, Oxford, 2004, 39-65. o. 

 
KRAMER, Lawrence: Music as Cultural Practice: 1800-1900, University of California Press,  

Berkley and Los Angeles/London, 1993.  
- - -: Classical Music and Postmodern Knowledge, University of California Press,  

Berkley and Los Angeles/London, 1995. 
- - -: Musical Meaning. Toward a Critical History, University of California Press,  

Berkley and Los Angeles/London, 2002, 100-132. o. 
 
KRISTELLER, Paul Oscar: A művészetek modern rendszere [1951-52]¸ Ágoston O. Zoltán fordítása,  

in Vulgo, 2003/1, 46-66. o. 
 
KRISTEVA, Julia: A nők ideje [1979], Farkas Anikó fordítása, in Testes könyv II., szerk. Kis Attila Attila,  

Kovács Sándor s. k., Odorics Ferenc, Ictus Kiadó, Szeged, 1997, 327-356. o. 
 
KROÓ György: Kurtág György: Bornemisza Péter mondásai, 1963-1968, in Miért szép századunk zenéje,  

Kroó György (szerk.), Gondolat, Budapest, 1974, 317-368. o. 
- - - (szerk.): Miért szép századunk zenéje?, Gondolat, Budapest, 1974. 

 
KUKLA Krisztián: A muzeális múzsa története és logikája, in Vulgo, 1999/1. 
 - - -: A képzőművészet színrevitele és a humanitásformák, in Debreceni Disputa,  
 2005/november, 10-15. o. 
 
KULLBERG, Erling: Det Andet Oprør, om Reaktionen mod modernismen, in Caecelia, vol. 1,  

Århus University, 1991, 57-96. o. 
 
KUNKEL, Michael: „Das Artikulierte geht verloren”. Ein Beckett-Lektüre von György Kurtág,  

in Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung, Nr. 13, 2001, 38-43. o.  
http://www.paul-sacher-stiftung.ch/pss/publikationen/mitteilungen/pdf/Mitteilungen_13_Kunkel.pdf

 
KURTÁG György: Játékok: une leçon de György Kurtág, in György Kurtág – Entretiens, textes, écrits sur son 
  oeuvre, Philippe Albèra (ed.), Contrechamps, Genève, 1995, 21-33. o. 
 
LAMAIRE, Frans C.: Valentin Silvestrov. Orchestral Works vol. 2, kísérőfüzet, Megadisc Classics,  

 318

http://www.paul-sacher-stiftung.ch/pss/publikationen/mitteilungen/pdf/Mitteilungen_13_Kunkel.pdf


 MDC 7836, 1998. 
 
LAMBERT, Philip (ed.): Ives Studies, Cambridge University Press, Cambridge, 1998. 
 
LÁSZLÓ Ferenc, Új Mikrokozmosz – Kurtág György: Játékok zongorára I-IV, in Muzsika, 1980/4, 35-37. o. 
 
LEBRECHT, Norman: Művészek és menedzserek avagy Rekviem a komolyzenéért [1997], Szilágyi Mihály   
 fordítása, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000. 
 - - -: Maestro!: a karmestermítosz [2001], Borbás Mária fordítása, Európa Könyvkiadó,  
 Budapest, 2001. 
 
LEIBOWITZ, René: L’Évolution de la Musique. De Bach à Schoenberg, Editions Correa, Paris, 1951. 
 - - -: Schönberg and His School. The Contemporary Stage of The Language of Muisc [1947],   
 transl. Dika Newlin, Da Capo Press, New York, 1970. 
 
LENGYEL PÉTER (szerk.): Látogatóban (Kortárs magyar írók vallomásai), Gondolat, Budapest, 1971. 
 
LÉVINAS, Emmanuel: Teljesség és végtelen [1965], Tarnay László fordítása, Jelenkor, Pécs, 1999. 
 
LEWAJA, Tamara: Neue sowjetische Musik unter dem Aspekt des „späten Denkens”, Übersetzung von Mechtild  

Lohmann, in Sowjetische Musik im Licht der Perestroika, hrsg. Hermann Danuser, Hannelore 
Gerlach und Jürgen Köchel, Laaber-Verlag, Laaber, 1990, 101-108. o. 

 
LIGETI György: Önarckép pesti muzsikustársakkal – A …quasi una fantasia…, op. 27 (1987-88) első tételének 

 (Introduzione) rövid elemzése, in Muzsika, 1996/2, 9-11. o. 
 
LISZT, Franz: Des bohémines et de leur musique en Hongrie, A. Bourdilliat et Cie, Paris, 1859. 

- - -: Briefe II., szerk. La Mara, Breitkopf und Härtel, Leipzig, 1893. 
 
LÜCK, Hartmut: Zene a kimondhatatlanról – Közelítések Kurtág György műveihez,  

Szegzárdy-Csengery Klára fordítása, in Holmi, 1995/2, 206-212 o. 
 
MACDONALD, Ian: Music under Soviet rule, Southern Illinois University at Edwardville,   
  www.siue.edu/~aho/musov/musov.html
 
MACIEJEWSKI, Bogusław Maksymilian: H. M. Górecki. His music and our times, Allegro Press, London, 1994. 
 
MARCELLI, Miroslav: Michel Foucault, avagy mássá lenni, Németh István fordítása, Kalligram, Pozsony, 2006. 
 
MAREK, Tadeusz – DREW, David: Górecki in Interview (1968) – And 20 Years After, in Tempo, 1989/1, 25-29. o. 
 
MARKIEWICZ, Leon: Conversation with Henryk Górecki [1962], transl. Anna Maslowiec,  

in Polish Music Journal, Vol. 6, No. 2, Winter 2003. 
http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html

 
MARQUARD, Odo: A tudattalan elmélete és a többé-nem-szép-művészet [1968], Breier Zsuzsa fordítása,  

in Az esztétika vége – vagy se vége, se hossza?, szerk. Bacsó Béla, Ikon,  
Budapest, 1995, 89-114. o. 

- - -: Az egyetemes történelem és más mesék, Mesterházi Miklós fordítása, Atlantisz, Budapest 2001. 
 
MARTINOV, Vlagyimir: Das Ende der Zeit der Komponisten [2001],     
  http://www.hg11.com/musikgeschichte/index.html

- - -: Opus posth. zóna és az új szakrális tér, Kozma András fordítása, in Pannonhalmi Szemle,  
2002/2, 28-39. o., 2002/3, 69-81. o. 

 
MASLOWIEC, Anna: „The Utmost Economy of Musical Material:” Structural Elements in the Works of Górecki 
  from Refrain (1965) to Ad matrem (1971), in Polish Music Journal, Vol. 6, No. 2,  

Winter 2003. http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html
 
MATHIESEN, Thomas J.: Greek music theory, in The Cambridge History of Western Music Theory,  

 319

http://www.siue.edu/~aho/musov/musov.html
http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html
http://www.hg11.com/musikgeschichte/index.html
http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html


ed. Thomas Christensen, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 109-135. o. 
 
MAUS, Fred Everett: Concepts of Musical Unity, in Rethinking Music, eds. Nicholas Cook and Mark Everist, 

Oxford University Press, Oxford – New York, 1999, 171-192. o. 
 
MAUSER, Siegfried: Entwurf einer Grundlegung musikalischer Hermeneutik, in Musikalische Hermeneutik im
   Entwurf, hrsg. Gernot Gruber, Siegfried Mauser, Laaber-Verlag, Laaber, 1994, 47-54. o. 
 
MÁTYÁS János: Liszt Ferenc: Via Crucis, in A hét zeneműve, 1986. okt. - 1987. szept., szerk. Kroó György, 
  Zeneműkiadó, Budapest, 1986, 19-31. o. 
 
MCCALLA, James: Twentieth-Century Chamber Music, Routledge, New York – London, 2003. 
 
MELLERS, Wilfrid: Erik Satie and the ”Problem” of Contemporary Music, in Studies in Contemporary Music, 
  Dennis Dobson, London, 1947, 16-42. o. 
 
METZGER, Hans-Klaus – RIEHN, Rainer (hrsg.): Luigi Nono, in Musik-Konzepte heft 20, München, 1981. 
 
MIRKA, Danuta: Górecki’s musica geometrica, in The Musical Quarterly, Vo. 87, Issue 2,  

Summer 2004, 305-332. o 
 
MOLES, Abraham A.: A giccs, a boldogság művészete [1971], Orosz Magdolna és Albert Sándor fordítása, 
  Gondolat, Budapest, 1975. 
 
MONELLE, Raymond: The Sense of Music. Semiotic Essays, Princeton University Press,  

Princeton and Oxford, 2000. 
 
MOODY, Ivan: Giya Kancheli: an Introduction to his Music, in Tempo, 1990/173, 49-51. o 
 
MORGAN, Robert P.: Spatial Form in Ives, in An Ives Celebration, ed. H. Wiley Hitchcock and Vivian Perlis, 
  University of Illinois Press, Urbana – Chicago – London, 1977, 145-158. o. 

- - - : Rethinking Musical Culture: Canonic Reformulations in a Post-Tonal Age,  
in Disciplining Music (Musicology and its Canons), eds. Katherine Bergeron and  
Philip V. Bohlman, University of Chicago Press, Chicago, 1992, 44-63. o. 

 
MORROW, Mary Sue: German Music Criticism in the Late Eighteenth Century, Cambridge University Press,
   Cambridge, 1997. 

- - -: „Sonate, que me veux tu?”, Sallay Zoltán fordítása, in Replika, 49-50, 2005, 195-209. o. 
 
MURRAY, Penelope – WILSON, Peter (eds.): Music and the Muses. The culture of ’Mousikē’ in the classical
   Athenian city, Oxford University Press, Oxford, 2004. 
 
NANCY, Jean-Luc: Ami a művészetből megmarad [1994], Házas Nikoletta fordítása, in Változó művészetfogalom,  

szerk. Házas Nikoletta, Kijárat Kiadó, Budapest, 2001, 21-37. o. 
 
NATTIEZ, Jean-Jacques: Music and Discourse. Toward a Semiology of Music [1987], transl. by Carolyn Abbate, 

Princeton University Press, Princeton – New Jersey, 1990. 
 
NIEDERMEYER, Louis: Traité theorétique et pratique de l’accompagnement du plain-chant, Paris, 1857. 
 
NIETZSCHE, Friedrich: Túl Jón és Rosszon [1886], Tatár György fordítása, Ikon, Budapest, 1995. 
 
NONO, Luigi: Texte – Studien zu seiner Musik, szerk. Jürg Stenzl, Atlantis Verlag, Zürich, 1975. 

- - -: Írások, interjúk, előadások, ford. és szerk. Balázs István, Zeneműkaidó, Budapest, 1985. 
 
NYMAN, Michael: Az experimentális zene. Cage és utókora [1974], Pintér Tibor fordítása, Magyar Műhely, 
  Budapest, 2005. 
 
ODAM, George (ed.): Seeking the Soul. The music of Alfred Schnittke, Guildhall Research Studies 1,  

Guildhall School of Music and Drama, London, 2002. 

 320



 
 
OLIVER, Michael (ed.): Settling the Score. A Journey through the Music of the Twentieth Century,  

faber and faber, London, 1999. 
 

ORLEDGE, Robert: Satie the composer, Cambridge University Press, Cambridge, 1990. 
- - -: Satie’s Sarabandes and their importance in his composing career, in Music & Letters,  

vol. 77, 1996/4, 555-565. o. 
- - -: Understanding Satie’s ’Vexations’, Archives de la Fondation Erik Satie, 2000,  

http://www.af.lu.se/~fogwall/articl11.html
 
PAREYSON, Luigi: Az interpretáció eredendő volta [1971], Kaposi Márton fordítása, in Athenaeum, I. kötet, 
  2. füzet, T-Twins, 1992, 115-150. o. 
 
PAYZANT, Geoffrey: Glenn Gould. Music & Mind, Van Nostrand Reinhold Ltd., Toronto, 1978. 
 
PERNECZKY Géza: Zuhanás a toronyból, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1994. 
 
PILINSZKY János: Egy lírikus naplójából, in Új Ember, 1965, November 7. 

- - -: Naplók, töredékek, szerk. Hafner Zoltán, Osiris, Budapest, 1995. 
 
PLATÓN: Timaiosz, Kövendi Dénes fordítása, in Platón összes művei, III. kötet, Európa Könyvkiadó,  

Budapest, 1984, 307-410. o. 
- - -: Az állam, Jánosy István fordítása, Lazi Kiadó, Szeged, 2001. 

 
PRATT, Mary Louise: Imperial Eyes, Routledge, London and New York, 1992. 
 
PRITCHETT, James: The Music of John Cage, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
 
RADNÓTI Sándor: „Tisztelt közönség, kulcsot te találj…”, Gondolat, Budapest, 1990. 

- - -: Hamisítás, Magvető, Budapest, 1995. 
 
RATHERT, Wolfgang: The idea of potentiality in the music of Charles Ives, in Ives Studies, ed. Philip Lambert, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1998, 105-132. o. 
- - -: Der Amerikanische Transzendentalismus, in Musik und Religion,  

Helga de La Motte-Haber (hrsg.), Laaber-Verlag, Laaber, 2003, 261-286. o. 
 
RATZ, Erwin: Die zehn öffentliche Proben zur Kammersymphonie im Juni 1918 und der „Verein für  
  musikalische Privataufführungen”, in Arnold Schönberg Gedenkausstellung, ed. Ernst Hilmar, 
  Universal Edition, Wien, 1974, 68-70. o. 
 
RICOEUR, Paul: Oneself as Another [1990], transl. by Kathleen Blamey, University of Chicago Press,  

Chicago – London, 1992.  
 
RIEMANN, Hugo: Geschichte der Musiktheorie im IX.-XIX. Jahrhundert, Max Hesse’s Verlag, Leipzig, 1898. 
 
ROSSITER, Frank R.: Charles Ives: Good American and Isolated Artist, in An Ives Celebration,  

University of Illionis Press, 1977, Urbana – Chicago – London, 16-28. o.  
 
RUDDICK, Sara: Maternal Thinking, The Women’s Press, London, 1990 
 
SALLIS, Friedemann: Le paradoxe postmoderne et l’oeuvre tardive de Luigi Nono, in Circuit vol. 11, 2000/1,  

Les Presses de l’Université de Montréal, 69-84. o 
- - -: The Genealogy of György Kurtág’s Hommage à R. Sch, op. 15d, in Studia Musicologica 

   Scientiarum Hungaricae, 43/3-4, 2002, 311-322. o. 
 
SALLIS, John: A platóni chóra [1991], Betegh Gábor fordítása, in Athenaeum II., T-Twins,  

Budapest, 1994, 25-39. o. 
 
 

 321

http://www.af.lu.se/~fogwall/articl11.html


 
 
SAMSON, Jim: The great composer, in The Cambridge History of Nineteenth-Century Music, ed. uő,  

Cambridge University Press, Cambridge, 2001, 259-284. o.  
- - - (ed.): The Cambridge History of Nineteenth-Century Music, Cambridge University Press,  

  Cambridge, 2001. 
 
SANDNER, Wolfgang: The finite quality of silence, 
http://www.sikorski.de/en/frameloader.html?frame=http%3A//www.sikorski.de/composers/composer9.html

- - -: Versuch über das Fremde (Giya Kancheli in seiner Musik), kísérőtanulmány a Trauerfarbenes
   Land c. CD-hez, ECM Records, ECM New Series 1646, 1998. 
 
SANJEK, David: Nem kell többé DJ-zni: A hangmintavétel és az autonóm alkotó, Kacsuk Zoltán fordítása,  

in Replika/49, 2005. március, 87-102. o 
 

SATIE, Erik: The writings of Erik Satie, ed. transl. and introduction by Nigel Wilkins, Ernst Eulenberg Ltd.,
   London, 1980. 
 
SAVENKO, Svetlana: Valentin Silvestrov’s lyrical universe, in Underground Muisc from the Former USSR,  

ed. Valeria Tsenova, translated from the Russian by Romelia Kohanovskaya,  
Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 1997, 66- 82. o. 

 
SCHIFF, David: The many faces of Ives, in The Atlantic Monthly, 1997, Jan., vol. 279, no. 1, 84-87. o. 

(Web: The Atlantic online)  
 
SCHLEIERMACHER, Friedrich: A vallásról [1799], Gál Zoltán fordítása, Budapest, Osiris, 2000. 
 
SCHLOMOWITZ, Matthew: Cage’s Place in the Reception of Satie, 1999;     
  http://www.af.lu.se/~fogwall/article8.html
 
SCHNITTKE, Alfred: Net archívum, http://www.schnittke.de/index1b.htm

- - -: On Kancheli, in A Schnittke Reader, ed. Alexander Ivashkin, transl. by John Goodliffe,  
Indiana University Press, Bloomington, 2002.  

 
SCHOPENHAUER, Arthur: A világ mint akarat és képzet [1819], Tandori Ágnes és Tandori Dezső fordítása,  

Osiris, Budapest, 2002. 
 
SCHÖNBERG, Arnold: Composition with Twelve Tones [1941], in uő., Style and Idea, ed. Leonard Stein,  

Faber and Faber, London, 1975, 214-245. 
 
SEIDEL, Wilhelm: Absolute Musik und Kunstreligion um 1800, in Musik und Religion,  

Helga de La Motte-Haber (hrsg.), Laaber-Verlag, Laaber, 2003, 129-154. o. 
 
SHUSTERMAN, Richard: Pragmatista esztétika [2000], Kollár József fordítása, Kalligram,  

Budapest-Bratislava, 2003. 
 
SIMMEL, Georg: Velence, Firenze, Róma. Művészetelméleti írások, Berényi Gábor fordítása, Atlantisz,  

Budapest, 1990. 
 
SMIRNOV, Dmitri: Russian music in Exile, 1993, http://website.lineone.net/~dmitrismirnov/Exile.html
 
SOLOMON, Maynard: Charles Ives: Some Question of Veracity, in Journal of the American Musicological 
  Society, 40, 1987, 443-470. o. 
 
SOMFAI László: Anton Webern, Gondolat, Budapest, 1968. 

- - -: Anton Webern: Hat bagatell vonósnégyesre, op. 9, in Miért szép századunk zenéje?,  
szerk. Kroó György, Gondolat, Budapest, 1974, 93-112. o. 

 
SONTAG, Susan: A pusztulás képei, vál. Osztovits Levente, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1972. 

 322

http://www.sikorski.de/en/frameloader.html?frame=http%3A//www.sikorski.de/composers/composer9.html
http://www.af.lu.se/~fogwall/article8.html
http://www.schnittke.de/index1b.htm
http://website.lineone.net/~dmitrismirnov/Exile.html


- - -: A betegség mint metafora [1977-78], Lugosi László fordítása, Európa Könyvkiadó,  
  Budapest, 1983. 

 
SÓLYOM György: Kérdések és válaszok. Liszt Ferenc pályájának utolsó szakaszában, Akkord Kiadó,  

Budapest, 2000. 
 
SPANGEMACHER, Friedrich: Luigi Nono, die elektronische Musik: historischer Kontext, Entwicklung,  
  Kompositionstechnik, in Forschungsbeiträge zur Musikwissenschaft 29, G. Bosse,  

Regensburg, 1983. 
 
SPREE, Hermann: Fragmente-Stille, an Diotima : ein analytischer Versuch zu Luigi Nonos Streichquartett,  

Pfau, Saarbrücken, 1992. 
 
STEIN, Erwin: Neue Formprinzipien, in Von Neuer Musik, hgg. H. Grues, E. Kruttge, E. Thalheimer,  

F. J. Marcan-Verlag, Köln am Rhein, 1925. 
 
STENZL, Jürg: Le nouveau Luigi Nono, trad. Carlo Russi, in Luigi Nono, Festival d’Automne à Paris,  
  Contrechamps, Paris, 1987, 86-97. o.,  

http://www.festival-automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/086.htm. 
- - -: Les chemins de Prometeo, trad. Carlo Russi, in Luigi Nono, Festival d’Automne à Paris,  

Contrechamps, Paris, 1987, 170-173. o., 
 http://festival-automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/086.htm. 

- - -: Prometeo: un guide; trad. Vincent Barras, Festival d’Automne à Paris,  
Contrechamps, Paris, 1987, 174-177. o. 
 http://festival-automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/175.htm.  

- - -: Luigi Nono, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1998. 
 
STOCKHAUSEN, Karlheinz: Musik und Sprache, in die Reihe (Sprache und Musik), Heft 6, Universal Edition, 
  Wien, 1960, 36-58. o. 
 
SURÁNYI László: Metaaxiomatikai problémák, Typotex, Budapest, 1997. 

- - -: Zene és megszólítás. Bevezetés, in Pannonhalmi Szemle 2006/1, 86-105. o. 
 
SWED, Mark: The Three Holy Minimalists, in Los Angeles Times, 8 January 1995, 54. o. 
 
SZABOLCSI Bence: Liszt Ferenc estéje, Zeneműkiadó, Budapest, 1956. 
 
SZENDY, Péter: „Es klingt hübsch”, sept fragments sur György Kurtág, in György Kurtág – Entretiens, textes, 
  écrits sur son oeuvre, Philippe Albèra (ed.), Contrechamps, Genève, 1995, 185-191. o. 

- - -: Musique et texte dans l’oeuvre de György Kurtág, in György Kurtág – Entretiens, textes, écrits sur 
  son oeuvre, Philippe Albèra (ed.), Contrechamps, Genève, 1995, 79-99. o. 
 
SZMOLYAN, Walter: Schönbergs Wiener Verein für musikalische Privataufführungen, in Arnold Schönberg 
  Gedenkausstellung, ed. Ernst Hilmar, Universal Edition, Wien, 1974, 71-82. o. 
 
TARASTI, Eero: Signs of Music: A Guide to Musical Semiotics, Mouton de Gruyter, Berlin – New York, 2002.    
 
TEACHOUT, Terry: Holy Minimalism, in Commentary, vol. 99, 1995/4, 50-53. o. 
 
TENGELYI László: Élettörténet és sorsesemény, Atlantisz, Budapest, 1998. 
 
THOMAS, Adrian: Górecki, Oxford Studies of Composers, Clarendon Press, Oxford, 1997.  

- - -: „Intense Joy and Profound Rhythm:” An Introduction to the Music of Henryk Mikołaj Górecki,  
in Polish Music Journal, Vo. 6, No. 2, Winter 2003. 

- - -: Polish Music since Szymanowski, Cambridge University Press, Cambridge, 2005. 
 
THOREAU, Henry David: Walden [1854], Szöllősy Klára fordítása, Fekete Sas, Budapest, 1999. 
 
TICK, Judith: Charles Ives and the politics of direct democracy, in Ives Studies, ed. Philip Lambert,  

Cambridge University Press, Cambridge, 1998, 133-162. o. 

 323

http://www.festival-automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/086.htm
http://festival-automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/086.htm
http://festival-automne.com/public/ressourc/publicat/1987nono/175.htm


 
TIFFON, Vincent: A hangfelvételek interpretációja és az interpretációk hangfelvételei: mediológiai megközelítés, 
  Moldvay Tamás fordítása, in Pannonhalmi Szemle, 2006/2, 56-75. o. 
TILLMANN J. A.: Távkertek, Kijárat Kiadó, Budapest, 1997. 
 
TOKAJI András: Zene a sztálinizmusban és a Harmadik Birodalomban, Balassi Kiadó, Budapest, 2000. 
 
TOOP, David: Hangok óceánja [1995], Zöld István fordítása, Doppelganger Bt., Budapest, 2006. 
 
TOSSER, Grégoire: Links and ligatures: György Kurtág’s Ligatura-Message to Frances-Marie (The answered 
  unanswered question), op. 31b, in Studia Musicologica Scientiarum Hungaricae, 43/3-4,  

2002, 439-449. o. 
- - -: Hommages en fragments: Le chemin entre Gyorgy Kurtag et Luigi Nono, in Drammaturgia  

  musicale e altri studi, no. 2, Palermo, 2004, 45-67. o. 
 
TRIGG, Dylan: The Space of Absence in the Music of Giya Kancheli, in Azimuté, 2003, www.azimute.org  

- - -: Giya Kancheli and the Aesthetics of Nostalgia, in Azimuté, 2004, www.azimute.org
 
TROCHIMCZYK, Maja: Mater Dolorosa and Maternal Love in the Music of Henryk Górecki,  

in Polish Music Journal, Vol. 6, No. 2, Winter 2003.  
http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html

- - -: Henryk Mikołaj Górecki at 70, in Polish Music Journal, Vol. 6, No. 2, Winter 2003. 
 http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html

 
TSENOVA, Valeria (ed.): Underground music from the former USSR, translated by Romela Kohanovskaya,
   Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 1997. 

- - - (ed.): ”Ex oriente…I”. Ten composer from the former USSR, translated by Romela Kohanovskaya, 
  Ernst Kuhn Verlag, Berlin, 2002.  

- - - (ed.): ”Ex oriente…II”. Nine composers from the former USSR, translated by  
Romela Kohanovskaya, Erns Kuhn Verlag, Berlin, 2003. 

- - - (ed.): ”Ex oriente…III”. Eight composers from the former USSR, translated by  
Romela Kohanovskaya, Erns Kuhn Verlag, Berlin, 2003. 

 
TURNER, Victor: A rituális folyamat [1969], Orosz István fordítása, Osiris, Budapest, 2002. 
 
VAJDA Mihály: Nem az örökkévalóságnak, Osiris Kiadó, Budapest, 1996. 
 
VAN ORDEN, Kate  (ed.): Music and the Cultures of Print, Garland Publishing, New York – London, 2000. 
 
VARGA Bálint András: Beszélgetések Luciano Berioval, Zeneműkiadó, Budapest, 1981. 

- - -: 3 kérdés, 82 zeneszerző, Zeneműkiadó, Budapest, 1986. 
 
VATTIMO, Gianni: A hermeneutika eredményei [1981], Somlyó Bálint fordítása, in Athenaeum, I. kötet,  

2. füzet, T-Twins, Budapest, 1992, 151-167. o. 
- - -: A művészet halála vagy alkonya [1980], Király Erzsébet fordítása, in Az esztétika vége – vagy se

   vége, se hossza?, szerk. Bacsó Béla, Ikon, Budapest, 1995, 13-26. o. 
- - -: A múzeum a posztmodern korban, Karádi Éva fordítása, in Lettre International, 1998/nyár. 

 
VÁLYI Gábor: A rögzített zene kritikai kutatása, in Replika/49, 2005. március, 27-44. o. 
 
VÁRNAI Péter: Beszélgetések Luigi Nonoval, Zeneműkiadó, Budapest, 1978. 
 
VERES Bálint, “Minden, csak nem romantikus” (Liszt Ferenc kései művei és Arany János balladái esztétikai,
   szemléleti rokonságáról), in Pannonhalmi Szemle, 2001/2, 99-109. o. 

- - -: „Tudományos művészet”, in Magyar Zene, 2005/1, 65-76. o. 
- - -: Meddig maradjunk Senkiföldjén? – megjegyzések a hangköltészet recepciójához,  

in Magyar Műhely, 138. sz., 2006/1, 2-8. o. 
- - -: Hang-szín, hang-tér, hang-verseny, hang-…, in Magyar Zene, 2006/4, 417-437. o. 

 
VIDOVSZKY László – WEBER Kristóf, Beszélgetések a zenéről, Jelenkor, Pécs, 1997. 

 324

http://www.azimute.org/
http://www.azimute.org/
http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html
http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html


 
VOLTA, Ornella: Give a dog a bone. Some investigations into Erik Satie, transl. by Todd Niquette, 1987. 

http://www.af.lu.se/~fogwall/articl10.html
WAGNER, Richard: Művészet és forradalom, Gy. Alexander Erzsi és Radványi Ernő fordítását sajtó alá rendezte 

Berényi Gábor, Seneca Kiadó, Budapest, 1995. 
 
WALKER, Alan: Liszt Ferenc, 1. A virtuóz évek, Rácz Judit fordítása, Zeneműkiadó, Budapest, 1986. 

- - -: Liszt Ferenc, 2. A weimari évek, Rácz Judit fordítása, Editio Musica, Budapest, 1994. 
- - -: Liszt Ferenc, 3. Az utolsó évek, Fejérvári Boldizsár fordítása, Editio Musica, Budapest, 2003.  

 
WALSER, Robert: Heavy metal és klasszikus virtuozitás [1993], Sebők Miklós fordítása, in Replika,  

2005/augusztus, 49-50. szám, 211-254. o.    
 
WARNABY, John: "Only travelling itself": Reflections on Luigi Nono, in Tempo, Issue 176, 1991/3, 2-5. o. 

- - -: Luigi Nono: on what would have been the composer’s 80th birthday, in Seen and Heard,  
ed. Marc Bridle, 2004 Jan.-Apr.,  
http://www.musicweb.uk.net/SandH/2004/Jan-Apr04/nono.htm. 

 
WEBER, Max: A tudomány és a politika mint hivatás [1919], Glavina Zsuzsa fordítása, Kossuth Kiadó,  
  Budapest, 2004. 
 
WEITZMAN, Ronald: Schnittke and shadow-sounds, in Seeking the Soul. The music of Alfred Schnittke,  

ed. George Odam, Guildhall Research Studies 1, Guildhall School of Music and Drama,  
London, 2002, 9-16. o. 

 
WHITING, Steven M.: Erik Satie and Vincent Hyspa: notes on a collaboration, in Music & Letters,  
  vol. 77, 1996/1, 64-91. o. 
 
WILHEIM András: Erik Satie gregorián parafrázisai, in Magyar Zene, 1982/2, 191-196. o. 

- - -: Liszt és a huszadik század, in Magyar Zene, 1986/2, 115-125. o. 
- - -: Posztmodern a zenében?, in Poszt-posztmodern, szerk. Pethő Bertalan, Platon, Budapest,  

1997, 627-629. o. 
- - -: Kurtág György hetvenöt éves, in Élet és Irodalom, 2001, Február 23., 12. o. 

 
WILLIAMS, Alan: Kurtag, modernity, modernisms, in Contemporary music review, XX/2-3, 2001,  

Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 51-69. o. 
- - -: Music Theatre and Presence in Some Works of György Kurtág, in Studia Musicologica  

  Scientiarum Hungaricae, 43/3-4, 2002, 359-370. o. 
 
WILSON, Peter Niklas: Der Scelsi-Feldman-Nono-Kult, in Musiktexte, 1992, 44, 2-4. o. 

- - -: Sakrale Sehnsüchte: Über den "unstillbaren ontologischen Durst" in der Musik der Gegenwart,   
in Musik und Religion, ed. Helga de La Motte-Haber, Laaber-Verlag,  
Laaber, 2003, 323-338. o.  

 
WIORA, Walter: Lex és gatia a zenében, Dolinszky Miklós és Czagány Zsuzsa fordítása,  

in Pannonhalmi Szemle 1999/4, 64-76. o. 
 
WYSS, Beat: A láthatatlan ikonológiája (A modern titkos tanai) [1993], Tillmann J. A. fordítása,  

in Pannonhalmi Szemle, 2005/2, 59-73. o. 
 
ZEIHNER, Craig: Everything old is new again, in New Music Box, September 2001,  

http://www.newmusicbox.org/page.nmbx?id=29tp01
 
ZENK, Martin: Beckett after Kurtág: Towards a Theory of Theatricality of a Non-theatrical Music,  

in Studia Musicologica Scientiarum Hungaricae, 43/3-4, 2002, 411-420. o. 
 
ZOLTAI Dénes, A zeneesztétika története a kezdetektől Hegelig. Éthosz és affektus, Kávé Kiadó, Budapest, 2000.

 325

http://www.af.lu.se/~fogwall/articl10.html
http://www.musicweb.uk.net/SandH/2004/Jan-Apr04/nono.htm
http://www.newmusicbox.org/page.nmbx?id=29tp01


 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. VÁLOGATOTT DISZKOGRÁFIA 
 
Brácsa-repertoár 
 
A Bird Came Down to Walk: Takemitsu/Enescu/Sibelius/Britten/Rota/Milhaud/Persichetti/Wieniawski/Bridge/ 
Liszt, Nobuko Imai va., Roland Pöntinen pf., BIS CD829, 1997. 
 
Bartók: Brácsaverseny, Kurtág: Movement, Eötvös: Replica, Kim Kashkashian, Nederlands Radio Chamber 
Orchestra, dir. Eötvös Péter, ECM New Series 1711, 2000. 
 
Berio: Voci, Naturale, Kim Kashkashian va., Robyn Schuslkowsky perc., Radio Symphonieorchester Wien, 
Dennis Russell Davies vez., ECM New Series 1735, 2001. 
 
Berlioz: Harold en Italie, Gérard Caussé va., Orchestre Revolutionnaire et Romantique, John Eliot Gardiner 
vez., Philips Classics, 028944667622, 1996. 
 
Brahms: Sonaten für Viola und Klavier, Kim Kashkashian va., Robert Levin piano, ECM New Series 1630, 
1997. 
 
English Music for Viola: Bax/Bridge/Britten/Clarke/Grainger/Vaughan Williams, Paul Coletti va., Leslie 
Howard piano, Hyperion Records, CDA66687, 1994. 
 
Glinka / Roslavets / Shostakovich. Viola Sonatas, Yuri Bashmet va., Mikhail Muntian piano, RCA Red Seal, 
09026612732, 1992. 
 
Gubaidulina: Viola Concert, Kancheli: Styx, Yuri Bashmet va., St. Petersburg Chamber Choir, Orchestra  of the 
Mariinsky Theatre, Valery Gergiev vez., Deutsche Grammophon GmbH, 471 494-2, 2002. 
 
Hindemith: Sonatas for Viola/Piano and Viola alone, Kim Kashkashian va., Robert Levin piano, ECM 1330, 
2000. 
 
Hindemith: Trauermusik / Britten: Lachrymae / Penderecki: Viola Concerto, Kim Kashkashian va., Stuttgarter 
Kammerorchester, Dennis Russell Davies vez., ECM New Series 1506, 1992. 
 
Hindemith: Kammermusik, Kim Kashkashian va., Royal Concertgebouw Orchestra, Riccardo Chailly vez., 
Double Decca, DECCA 473 722-2, 2003. 
 
Kancheli: Abii ne viderem, Kim Kashkasian, Stuttgarter Kammerorchester, dir. Dennis Russell Davies, ECM 
New Series 1510, 1995. 
 
Kurtág György: Neun Stücke für Viola solo, Jelek op. 5, Kim Kashkashian, ECM New Series 1508, 1995. 
 
Liszt and the viola, Erdélyi Csaba va., Ian Hobson piano, Hungaroton Classic, HCD 31724, 1997. 
 
Mansurian, Viola Works, Kim Kashkashian va., Munich Chamber Orchestra, Christoph Poppen, ECM New 
Series 1850, 2004. 
 
Milhaud: Chamber music with viola, Paul Cortese va., Michel Wagemans piano, ASV Digital, 1998,  
 
Reger: Music for Viola, Nabuko Imai va., Ronald Brautigam pf., BIS CD1211, 2003. 
 
Reger / Britten / Hindemith / Schnittke, Yuri Bashmet va., Moscow Soloists, RCA Red Seal, RD60464, 1991. 
 
Romances and Elegies for Viola and Piano: Britten/Carter/Glasunow/Kodály/Liszt/Vaughan 
Williams/Vieuxtemps, Kim Kashkashian va., Robert Levin piano, ECM 1316, 1986. 
 

 327



Schnittke: Konzert für Viola und Orchester, Kancheli: Vom Winde beweint, Kim Kashkashian, Orchester der 
Beethovenhalle Bonn, Rundfunk Sinfonie-Orchester Saarbrücken, dir. Dennis Russell Davies, ECM New Series 
1471, 1992. 
 
Shostakovich / Chihara / Bouchard, Kim Kashkashian va., Robert Levin piano, Robyn Schulkowsky perc., ECM 
New Series 1425, 2001. 
 
Vaughan Williams, Viola Works, Cecil Aronowitz va., Jacques Orchestra, King’s College Choir, David 
Willcocks vez., EMI Classics, 7243 5 67221 2 5, 2000. 
 
Vidovszky László: el, in RONDINO Fesztivál 2004, Varga Ferenc va., Budapest-Hegyvidéki Kamarazenekar, 
Rondino Ensemble, vez. Serei Zsolt, BHKZ CD02, 2005. 
 
Viola Space: Hosokawa/Penderecki/Kurtág/Norgard/Porter/Pártos/Ligeti/Benjaim/Hayashi/Schnittke, various 
soloists, Toho Gakuen Orchestra, dir. Koichiro Harada, BIS CD1379-80, 2003. 
 
Works for solo viola: Berio/Dillon/Dusapin/Kurtág/Ligeti/Sciarrino, Garth Knox, Montaigne Disques – Naive, 
MO782082, 2003. 
 
 
Idézett ECM lemezek 
 
Brunner, Eduard: Dal Niente – Yun/Stravinsky/Boulez/Lachenmann/Scelsi/Stockhausen, ECM New Series 1599, 
1997. 
 
Bryars, Gavin: Three Viennese Dancers, Arditti String Quartet, ECM New Series 1323, 1986. 
 
Cage, John: The Seasons, Margaret Leng Tan – toy piano, American Composers Orchestra, dir. Dennis Russell 
Davies, ECM New Series 1696, 2000. 
 
Demenga, Thomas: J.S.Bach-Heinz Holliger, ECM New Series 1340, 1987. 
 
Ganz, Bruno: Hölderlin, ECM New Series 1285, 1984. 
 
Garbarek, Jan – The Hilliard Ensemble: Officium, ECM New Series 1525, 1994. 
 
Garbarek, Jan – The Hilliard Ensemble: Mnemosyne, ECM New Series 1700, 1998. 
 
Godard, Jean-Luc: Nouvelle Vague, ECM New Series 1600, 1997.   
 
Hartmann, Karl Amadeus: Funèbre, Isabelle Faust vl., Paul Meyer cl., Petersen String Quartet, Münchener 
Kammerorchester, dir. Christoph Poppen, ECM New Series 1720, 2000. 
 
Henck, Herbert: Federico Mompou: Música Callada, ECM New Series 1523, 1995. 
 
Hillier, Paul: Proensa, ECM New Series 1368, 1989. 
 
Holliger, Heinz: Scardanelli Zyklus, Aurele Nicolet fl., London Voices, dir. Heinz Holliger, ECM New Series 
1472, 1993. 
 
Jarrett, Keith: J.S.Bach: Das Wohltemperierte Klavier, Buch I., ECM New Series 1362, 1988. 
 
Jarrett, Keith: J.S.Bach: Goldberg Variations, ECM New Series 1395, 1989. 
 
Kremer, Gidon: Edition Lockenhaus vol. 1 & 2 (Franck/Caplet/Poulenc/Janácek/Strawinsky/ Shostakovich), 
Gidon Kremer vl., Eduard Brunner cl., Hagen Quartett, Kammerorchester der Jungen Deutschen Philharmonie, 
dir. Heinz Holliger, ECM New Series 1304, 1985. 
 
Lachenmann, Helmut: Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, SWR Vokalensemble Stuttgart, SWR 
Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, dir. Sylvain Cambreling, ECM New Series 1858-59, 2004. 

 328



Morimur – J. S. Bach, Christoph Poppen, The Hilliard Ensemble, ECM New Series 1765, 2001. 
 
Ostendorf, Jens-Peter: String Quartet, Parnasso Quartet, ECM New Series 1479, 1993. 
 
Pärt, Arvo: Tabula Rasa, Gidon Kremer vl., Tatjana Grindenko vl., Alfred Schnittke pf., Keith Jarrett pf., 
Staatsorchester Stuttgart, dir. Dennis Russell Davies, Lithuanian Chamber Orchestra, dir. Saulius Sondeckis, 
ECM New Series 1275, 1984. 
 
Pärt, Arvo: Passio, The Hilliard Ensemble, et all., dir. Paul Hillier, ECM New Series 1370, 1988.  
 
Pirchner, Werner: EU, ECM New Series 1314, 1986. 
 
Schiff András – Peter Serkin: Music for Two Pianos (Mozart, Reger, Busoni), ECM New Series 1676, 1999. 
 
Stockhausen, Karlheinz: Michaels Reise, ECM New Series, 1992. 
 
The Hilliard Ensemble: Thomas Tallis: The Lamentations of Jeremiah, ECM New Series 1341, 1987. 
 
Tüür, Erkki-Sven: Crystallisatio, Tallin Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, dir. Tonu 
Kaljuste, ECM New Series 1590, 1996. 
 
 
Henryk Górecki 
 
Already It Is Dusk, Quasi una Fantasia String Quartets nos. 1&2), Kronos Quartet, Elektra-Nonesuch, 7559-
79319-2, 1993. 
 
Kleines Requiem für enie Polka, Concerto for Harpsichord and String Orchestra, Good Night, Dawn Upshaw – 
soprano, Elzbieta Chojnacka – harpsichord, London Sinfonietta, dir. David Zinman, Markus Stenz, Elektra-
Nonesuch, 79362, 1995. 
 
Miserere, Amen, Euntes Ibant et Flebant, Wislo Moja, Wislo Szara, Szeroka Woda, Chicago Symphony 
Chorus/Chicago Lyric Opera Chorus, Lira Chamber Chorus, conducted by John Nelson, Lucy Ding, Elektra-
Nonesuch, 7559-79348-2, 1994.  
 
O Domina Nostra, Sarah Leonard – soprano, Christopher Bowers-Broadbent – organ, ECM New Series 1495, 
1993. 
 
Recitativa i ariosa ’Lerchenmusik’, Already It Is Dusk, Kronos Quartet, Elektra-Nonesuch, 79257, 1991. 
 
Sonata for Piano no. 1, Four Preludes for Piano, David Arden, Koch, KCH 7031, 1995. 
 
…songs are sung (String Quartet no. 3), Kronos Quartet, Elektra-Nonesuch, 7559-79993-3, 2007. 
 
Symphony no. 1 ’1959’, Choros I., Three Pieces in The Old Style, Krakow Philharmonic Orchestra, dir. Roland 
Bader, Koch-Schwann, 3-1041-2, 1993. 
 
Symphony no. 2, Beatus Vir, Soós Emese – soprano, Altorjay Tamás – baritone, Bartók Chorus, The Fricsay 
Symphonic Orchestra, dir. Pál Tamás, Stradivarius, STR 33324, 1994.  
 
Symphony No. 3 „Symphony of Sorrowful Songs”, Dawn Upshaw – soprano, London Sinfonietta, dir. David 
Zinman, Elektra-Nonesuch 79 282, 1992. 
 
 
Charles Ives 
 
Concord Sonata, Songs, Pierre-Laurent Aimard, Susan Graham, Warner Classics, 2004. 
 

 329



Holidays Symphony, The Unanswered Question, New York Philharmonic Orchestra, dir. Leonard Bernstein, 
Sony Classical, 1998. 
 
Sonatas forViolin and Piano nos. 1-4, Hansheinz Schneeberger vl., Daniel Cholette pf., ECM New Series 1605, 
1999. 
 
String Quartets nos. 1&2, Emerson String Quartet, Deutsche Grammophon, 435864, 1992. 
 
Symphony no. 1, Detroit Symphony Ochestra, dir. Neem Järvi, Chandos, CHAN 9053, 1992. 
 
Symphony no. 2, The Unanswered Question, Central Park in the Dark, New York Philharmonic Orchestra, dir. 
Leonard Bernstein, Deutsche Grammophon, 429 2202, 1990. 
 
Symphony no. 2 & 3, New York Philharmonic Orchestra, dir. Leonard Bernstein, Sony Classical, 1998. 
 
Symphony 1 & 4, Chicago Symphony Orchestra, dir. Michael Tilson Thomas, Sony Classical, 1991. 
 
The Symphonies, Orchestral Sets no. 1 & 2, Academy of St. Martin-in-the-Fields, Cleveland Orchestra, Los 
Angeles Philharmonic Orchestra, dir. Christoph von Dohnányi, Neville Marriner, Zubin Mehta, Decca, 2001. 
 
 
Giya Kancheli 
 
Bright Sorrow, Mourned by the Wind, Yui Bashmet va., State Symphony Orchestra of Georgia, Jansug 
Kakhidze, BMG Classics, 1997, 74321 49958 2. 
 
Caris Mere, Life Without Christmas, Eduard Brunner – clarinet, Jan Garbarek – saxophone, Kim Kashkasian – 
viola, Maacha Deubner – soprano, Stuttgarter Kammerorchester, dir. Dennis Russell Davies, ECM New Series 
1568, 1997. 
 
Diplipitio, Valse Boston, Derek Lee Ragin – countertenor, Thomas Demenga – cello, Stuttgarter 
Kammerorchester, dir. Dennis Russell Davies, ECM New Series 1773, 2004. 
 
Exil, Maacha Deubner – soprano, Natalia Pschenitschnikova – recorder, Catrin Demenga – violin, et all., ECM 
New Series 1535, 1995. 
 
In ’listesso tempo, Time… and again, V & V, Gidon Kremer vl., Oleg Maisenberg pf., The Kremerata Baltica, 
The Bridge Ensemble, ECM New Series 1767, 2004. 
 
Lament, Gidon Kremer – violin, Maacha Deubner – soprano, dir Jansug Kakhidze, ECM New Series 1656, 1999. 
 
Magnum Ignotum, Simi, Mstislav Rostropovich, Royal Flanders Philharmonic Orchestra, dir. Jansug Kakhidze, 
ECM New Series 1669, 2000. 
 
Symphonies no. 1 & 2, Tbilis Symphony Orchestra, dir. Jansug Kakhidze, Beaux Records, 1999. 
 
Symphonies no. 6 & 7, Tbilisi Symphony Orchestra, dir. Jansug Kakhize, Sony Classical, 01-066590-10, 1994. 
 
Trauerfarbenes Land, …á la Duduki, Vienna Radio Symphony Orchestra, dir. Dennis Russell Davies, ECM New 
Series 1646, 1998. 
 
 
Kurtág György 
 
Bornemisza Péter mondásai, Négy Dal Pilinszky János verseire, Szálkák, Nyolc zongoradarab, stb., Sziklay 
Erika, Kocsis Zoltán Kurtág György, Bozay Attila et all., Hungaroton, HCD 31290, 1995. 
 
Grabstein für Stephan, Stele, Jürgen Ruck – gitár, Berlin Philharmonic Orchestra, dir. Claudio Abbado, 
Deutsche Grammophon, 4477612, 1996. 

 330



 
Játékok, Kurtág György és Kurtág Márta, ECM New Series 1619, 1997. 
 
József Attila-töredékek, Eszká – Emlékzaj, A boldogult R. V. Truszova üzenetei, Jelenetek egy regényből, Búcsú, 
Csengery Adrienne, Budapesti Kamarazenekar, Keller András, Kurtág György, et all., Hungaroton, HCD 31821, 
1998. 
 
Kafka-Fragmente, Juliane Banse, Keller András - hegedű, ECM New Series 1965, 2006.  
 
Musik für Streichinstrumente, Keller Quartet, Perényi Miklós – cselló, ECM New Series 1598, 1996. 
 
Portraitkonzert, Salzburg, Budapesti Fesztiválzenekar, Keller Vonósnégyes, Tomkins Énekegyütes, Csengery 
Adrienne, Kocsis Zoltán Monyók Ildikó, Perényi Miklós, dir. Eötvös Péter, Col Legno, WWE 31870, 1994. 
 
Signs, Games and Messages, …pas á pas – nulle part…op. 36, Hölderlin-Gesänge, Kurt Widmer, Orlando Trio, 
Mircea Ardeleanu – perc., Heinrich Huber – tromb., David LeClair – tuba, ECM New Series 1730, 2003. 
 
 
Liszt Ferenc kései művészete 
 
Christus, Göttinger Kantorei Stuttgart, SWR Stuttgart Radio Symphony Orchestra, dir. Helmuth Rilling, 
Hänssler Classic, 1998. 
 
Late Piano Music, Szegedi Ernő, Hungaroton, HCD 11976, 1997. 
 
Missa Choralis & Via Crucis, Corydon Singers, Thomas Trotter – organ, dir. Matthew Best, Hyperion, 
CDA67199, 2000. 
 
The Late Pieces, Leslie Howard, Hyperion, CDA66445, 1991. 
 
Variationen über ein Motiv aus der Kantate ’Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’ und dem ’Crucifixus’ der h-moll 
Messe von J. S. Bach für Klavier, Vexila regis prodeunt, Magyar történelmi arcképek, 2 Csárdás, Szózat és 
Magyar Himnusz, Kertész Lajos, Hungaoton, HCD 31874, 2000.  
 
Via Crucis, Ránki Dezső – Klukon Edit, BMC CD 100, 2005. 
 
 
Luigi Nono 
 
A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili, Variazioni canoniche, No hay caminos, hay que caminar… 
Adrei Tarkovskij,  Sinfonieorchester des Südwestfunks Baden-Baden, dir. Michael Gielen, Auvidis Astrée, 
E8741, 1990. 
 
Al gran sole carico d’amore, Staatsoper Stuttgart, dir. Lothar Zagrosek, Teldec NewLine, 1999, 8573-81059-2; 
 
Fragmente – Stille, An Diotima, LaSalle Quartet, Deutsche Grammophon, 1986, 437 720-2; 
 
Il canto sospeso, Berliner Philharmoniker, dir. Claudio Abbado, Sony Classical, 1993, Sk 53 360;  
 
La lontananza nostalgica utopica futura, Melise Mellinger-Salvatore Sciarino, Kairos, 2000, 0012102KAI; 
 
La lontananza nostalgica utopica futura, „Hay que caminar” soñando, Gidon Kremer, Tatiana Grindenko, 
Deutsche Grammophon, 1992, 474 326-2; 
 
No hay caminos, hay que caminar… Andrej Tarkowskij, in: Hommage à Andrei Tarkovsky. Wien Modern II, 
Ensemble Anton Webern, dir. Claudio Abbado, Deutsche Grammophon, 1996, 437 840-2; 
 
Prometeo, Ensemble Moderne, dir. Ingo Metzmacher, EMI, 1995, 5 55209 2. 

 331



Erik Satie 
 
L’oeuvre pour piano. Les oeuvres mystiques, Jean-Pierre Armengaud, Mandala-Harmonia Mundi, MAN 4824S, 
1988. 
 
Oeuvre pour piano, Aldo Ciccolini, 5 CD, EMI Classics, 0724357533522, 2002. 
 
Orchestral Works, Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, dir. Jerome Kaltenbach, Naxos, 8.554279, 
1999. 
 
Piano Music, Reinbert de Leeuw, 4CD + DVD, Philips Classics, 00289 475 7706, 2006. 
 
Socrate, Ránki Dezső – Klukon Edit, BMC CD 100, 2005. 
 
The Early Piano Works, 3CD, Reinbert de Leeuw, Philips Classics, 00289 462 16125, 1998. 
 
 
Valentin Silvestrov 
 
Bagatellen und Serenaden, Valentin Silvestrov – pf., Alexei Lubimov – pf., Münchener Kammerorchester, dir. 
Christoph Poppen, ECM New Series 1988, 2007. 
 
Cantata (1973), Ode to the Nightingale (1983), Cantata (1977), Diptych (1995), Ukranian National Capella 
„Dumka”, dir. Evgen Savchuk, Kiev Camerata, dir. Virko Baley, Megadisc Classics, MDC7842, 1997. 
 
Csendes Dalok (1977), Four Songs after Osip Mandelstam (1982), Sergey Yakovenko – Ilya Scheps – Valentin 
Silvestrov, ECM New Series 1898/99, 2004. 
 
Csendes Dalok (1977), Alexei Martinov–Alexei Lubimov, Megadisc Classics, MDC 7840-41, 2001.  
 
Metamusik (1992), Postludium (1984), Alexei Lubimov, Radio Symphonieorchester Wien, dir. Dennis Russell 
Davies, ECM New Series 1790, 2003. 
 
Monodia (1965), Symphony no. 4 (1976), Postludium (1984), The Ural Philharmonic Orchestra, dir. Andrej 
Borejko, Megadisc Classics, MDC 7837, 1997. 
 
Requiem für Larissa (1999), National Choir of Ukraine „Dumka”, National Symphony Orchestra of Ukraine, dir. 
Volodymyr Sirenko, ECM New Series 1778, 2004. 
 
Sonata for cello and piano (1983), String Quartet no. 1 (1974), Three Postludes (1981/82), Hymn 2001, Anja 
Lechner – Silke Avenhaus – Rosamunde Quartett – Maacha Deubner – Simon Fordham – Valentin Silvestrov, in 
Valentin Silvestrov: leggiero, pesante, ECM New Series 1776, 2002. 
 
Stufen (1982), Alexei Lubimov, Jana Ivanilova, Megadisc Classics, MCD 7832, 1999. 
 
Symphony no. 2 (1965), Meditation, symphony for cello and chamber orchestra (1972), Serenade for strings 
(1978), Musica Viva Chamber Orchestra, dir. Alexander Rudin, Olympia OCD 477, 1996. 
 
Symphony no. 5 „Postsymphony” (1982), Postludium (1984), Alexei Lubimov, Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, dir. David Robertson, Sony Classical SK 66825, 1995.  
 
Symphony no. 5 „Postsymphony” (1982), Exegi Monumentum (1987), Sergej Jakovenko, Ural Philharmonic, dir. 
Andrej Borejko, Megadisc Classics, MDC 7836, 1998.  
 
Symphony no. 6 (1995), SWR Stuttgart Radio Symphony Orchestra, dir. Andrej Borejko, ECM New Series 1935, 
2007. 
 
Widmung (1991), Post Scriptum (1991), Gidon Kremer – Vadim Sacharov, Münchener Philharmoniker, dir. 
Roman Kofman, Teldec, 1996, 4509-99206-2. 

 332



Index 
 

A,Á 
Abrahamsen, Hans, 19 
abszolút zene, xi, 23-24, 103, 119, 122, 141-144, 146, 

148, 150-152, 174, 187, 192, 238, 248-249 
Adams, John, 19, 46, 53 
Adler, Guido, 8, 10 
Adorno, Th. W., 58, 72-73, 148, 151, 175, 207 
Agawu, Kofi, 25 
Ainsley, Rob, 177, 185 
Albèra, Philippe, 44, 154, 188, 190 
alétheia, 29, 35, 110, 225 
Ali-Zadeh, Frangiz, 50, 177 
Allen, Warren Dwight, 6, 8 
amnézia, xi, xii, 21, 72, 147, 207, 211-212, 214-215 
analízis, 5, 174-177, 180, 183, 185, 187, 242 
Angelopulos, Theo, 52 
Angerer, Paul, 120 
Angi István, 165 
Antheil, George, 39, 40, 51, 53 
Arany János, 84 
archaizmus, 82, 124, 239, 241 
Arendt, Hannah, 37, 161 
Arghesi, Tudor, 203 
Artyomov, Vjacseszlav, 25, 50 
Asmann, Jan, 104, 107 

hüpolépszisz, 107, 247 
avantgárd, 3, 22, 24, 39-40, 44, 68, 123-124, 129, 143, 

146, 152-157, 162, 176, 207-208, 223, 232, 235, 237, 
243, 246, 249, 262 

B 
Babbit, Milton, 125 
Bacewicz, Grazyna, 39 
Bach, C. Ph. E., 141 
Bach, J. S., 4, 8, 34, 39, 44, 47, 48, 49, 53, 68, 83, 114, 

120, 319 
Bachmann, Ingeborg, 161 
Bacsó Béla, viii, 49, 59, 162, 222, 227, 230, 253, 255, 

256 
Bahtyin, Mihail, 104 
Balakauskas, Osvaldas, 25 
Balassa Péter, vii, 13, 150, 174, 176, 182 
Balassa Sándor, 207 
Balázs István, 188, 190, 205 
Baratinszkij, Jevgenyij, 210 
Barazzoni, Beatrice, 191, 203 
Barkauskas, Vytautas, 25 
bárki, xii 

"everyman", 117, 138 
Barraqué, Jean, 51 
Barthes, Roland, 71, 190, 219, 245 
Bartók Béla, 39, 49, 51, 53, 105, 115-116, 121, 127, 132, 

234 
Baudrillard, Jean, 11, 42, 116, 139, 219 
Beck, Conrad, 120 
Beckett, Samuel, 196, 201-202, 205, 218 
Beckles Willson, Rachel, 188, 190, 196 
Beethoven, Ludwig van, 4, 8, 14, 34, 35, 49, 67, 77, 98, 

145, 245, 260 

Belting, Hans, 7-8, 36, 143, 147 
Benjamin, Walter, 161 
Benn, Gottfried, 161 
bénultság, x, 17, 23, 76, 78, 85, 152, 164, 237, 246, 262 

a bénultság poétikája, 21, 65, 71, 78, 88, 98, 131, 162, 
163, 170, 187 

Berg, Alban, 34 
Bergeron, Katherine, 68, 79 
Bergyajev, Nyikolaj, 11, 13 
Berio, Luciano, 39, 40, 50, 68, 115, 126-128, 152 
Berlioz, Hector, 4, 117, 133, 137, 152 

Harold en Italie, 117, 128 
Bernstein, Leonard, 99 
Berszán István, 174, 241, 252 
Beyst, Stefan, 154, 167 
Biber, H. I. F., 49, 53 
Biddle, Ian, 142 
BIS, 40 
Blasius, Leslie, 8 
Bloch, Ernest, 119 
Block, Geoffrey, 99, 102-103, 106 
Blok, Alexander, 161, 210 
Bloom, Harold, 49 
BMC, 39 
Bohlman, Philip, 68, 79, 102, 105 
Bonyhai Gábor, 257 
Botstein, Leon, 99, 106, 310 
Bouchard, Linda, 129 
Boulez, Pierre, 10, 39, 50, 52, 152-155, 209, 236 
Bowie, Andrew, 142 
Bozay Attila, 26, 129 
Böhringer, Hannes, 59-60, 83, 116, 145-146, 171-172, 

219 
brácsa, xii, 44, 112-137, 179, 183 

voce elegico, 118 
Brahms, Johannes, 34, 49, 98, 116, 118, 119 
Brecht, Bertold, 161 
Brecht, George, 92 
Bredel, Marc, 88 
Brendel, Alfred, 77 
Bridge, Frank, 122 
Britten, Benjamin, 39, 49, 115, 118 

Lachrymae, 118-119 
Bruckner, Anton, 83, 143 
Bruno, Giordano, 161 
Bryars, Gavin, 47-48, 53, 92 
Bucher, Mayo, 44 
Buck, Ole, 19 
Bultmann, Rudolf, 9, 10, 12 
Burden, Chris, 33 
Burkhard, Willy, 120 
Burkholder, J. Peter, 99-105, 110, 310 
Burney, Charles, 8 
Burnham, Scott, 142, 245 
Burns, Robert, 50 
Busoni, Ferruccio, 49, 53 
Busse Berger, Anna Maria, 10 
Bülow, Hans von, 98 
Byrd, William, 34, 48, 53 

C 
Cacciari, Massimo, 161, 165, 173 

 333



Cage, John, 4, 20, 24, 39-40, 50, 53, 68-69, 79-80, 88, 92, 
129, 154, 157, 187 

Carter, Elliott, 39, 47, 50, 53 
Castro, Fidel, 161 
Celan, Paul, 46 
Cerha, Friedrich, 133 
CHANDOS, 39 
Chénard, Marc, 42 
Chopin, Frédéric, 10, 152 
Choron, Alexander E., 8, 10 
Christensen, Thomas, 8 
Clark, Rebecca, 39 
Cocteau, Jean, 73, 91, 94, 98 
Col Legno, 40, 50 
Combarieu, Jules, 8, 143 
Cook, Nicholas, vii, 27 
Copland, Aaron, 99 
Corigliano, John, 19 
Couperin, François, 120 
Covach, John, 14 
Cowell, Henry, 40, 99, 104 
Crumb, George, 40 

Cs 
Csajkovszkij, Pjotr Iljics, 14, 39, 98, 192 
Csapo, Eric, 15, 159 
Cseres, Jozef, 32 
Csobó Péter, 4, 174 

D 
DaCapo, 39 
Dahlhaus, Carl, 5-6, 24, 112, 141, 144, 151 

Az abszolút zene eszméje, ix, xi, 24, 119, 142-146, 
151, 249 

Értelem és értelemnélküliség a zenében, 22, 144 
Foundations of music history, 9, 70, 233 
Klassische und romantische Musikästhetik, 82, 142, 

144, 312 
Musikästhetik, 141 
Schoenberg and the New Music, 8, 123, 142 

Dallapiccola, Luigi, 39, 50 
Danto, Arthur C., 73, 198 
Dargomizsszkij, Alekszandr, 212 
Dávid Gyula, 121 
David, Johann Nepomuk, 120 
Dávidházi Péter, 82 
de Assis, Paulo, 160 
De Deuve, Thierry, 128 
de Latour, Contamine, 95 
de Man, Paul, 217 
Debussy, Claude, 15, 49, 54, 69, 89, 92, 98 
Deleuze, Gilles, viii, 62-64, 182, 184 

refrén, ritornello, 63-64, 183-184, 186 
Demenga, Thomas, 46-47 
Denhoff, Michael, 22-23 
DeNora, Tia, 245 
Derrida, Jacques, vii, 100, 171, 173, 220-221, 251, 260, 

261, 313 
diagnózis, diagnosztika, ix-xii, 130, 139, 144 
Dickie, George, 33 
Dillon, James, 129, 133, 187 
Dolinszky Miklós, 13, 29, 79, 89, 162, 166-170, 190, 

209, 221 
Domonkos István, 211, 217 
Donatoni, Franco, 127 

Doorman, Martin, 253 
Duchamp, Marcel, 73 
Dufay, Guillaume, 4 
Dukay Barnabás, 209 
Dunstable, John, 4 
Durand, Gilbert, 186 
Durey, Louis, 94 
Durkó Zsolt, 26, 207 
Dusapin, Pascal, 129 
Dutilleux, Henry, 39, 50 
Dvořák, Antonin, 39, 49, 98 

E,É 
Ébli Gábor, 28, 30-32, 40, 42, 62 
ECM Records, 41-54, 63, 207 
Edmunds, Neil, 18, 209 
Egger, Christoph, 43 
Eicher, Manfred, 41, 43, 45, 50, 52 
Ekimovszkij, Viktor, 39 
Elgar, Edward, 39 
elidőzés, xii, 35, 54, 57, 75, 145, 167, 189, 229, 231, 250 
Eller, Heino, 51, 53 
ellipszis, 21, 23, 79, 83-85, 95, 131, 259 
Éluard, Paul, 161 
Emerson, Ralph Waldo, 99-100, 106-110 
Enescu, George, 39, 122 
Eötvös Péter, 51, 53, 132-133, 153, 169, 192, 237 
Erdélyi Csaba, 117 
eredet. Lásd  kezdet, kezdetiség 

F 
Feder, Stuart, 101, 106, 110 
Fehér M. István, 15, 176 
Feldman, Morton, 4, 24, 39-40, 48, 92, 127, 131, 176 
feltaláló, xii, 87-89, 91, 93-94, 96, 102-103 
Feneyrou, Laurent, 154, 164 
Ferenc Anna, 209 
Fétis, François-Joseph, 8-9, 11 
Feyerabend, Paul, 18 
Filoramo, Giacomo, 12-13 
Finnissey, Michael, 187 
Fisk, Josiah, 19 
Flaubert, Gustave, 222 
Forgách András, 197 
Forkel, Johann Nikolaus, 8, 143 
Foucault, Michel, 6, 58, 62, 186, 187, 191-195, 204-205, 

219-221 
A szavak és a dolgok, vii, 58, 191, 206 
A tudás archeológiája, 219-220 
enciklopedizmus, vii, 68, 186-188, 190-195, 199, 201, 

204, 206 
Felügyelet és büntetés, 186 
heterotópia, 188, 192-193, 204, 221, 225, 227 
Mi a felvilágosodás?, 186 
Mi a szerző?, 219 

Földes Imre, 189 
fragmentum. Lásd töredék, töredékesség 
Francaix, Jean, 122, 133 
Franck, César, 46 
Frank, Manfred, 60, 144, 145, 230 
Franqui, Carlos, 161 
Friedrich, Otto, 34 
Frigyesi Judit, 201 
Frumkis, Tatjana, 44, 72, 147, 209, 213, 217 

 334



G 
Gadamer, Hans-Georg, ix, 23-24, 27-28, 31, 33, 43, 56, 

72, 77, 136, 167, 213, 221, 229-230, 233, 242, 250 
A filozófia kezdete, 28, 136, 230, 239 
A hallásról, ix, 24 
A szép aktualitása, 31, 43, 72-74, 257 
A szó igazságáról, 25 
Az „eminens” szöveg és igazsága, ix 
Igazság és módszer, ix, 27, 33, 150, 242, 257 
Szó és kép – „így igaz, így létező”, 221, 233 
Szöveg és interpretáció, 24-25, 77 

García Lorca, Federico, 160 
George, Stefan, 50, 151, 186 
Georgiades, Thrasybulos, 185 
Gesualdo, Carlo, 4, 48 
giccs, 21, 23, 143, 213-214 
Glanert, Detlev, 131 
Glass, Philip, 53, 92 
Glazunov, Alexander, 39, 49, 118 
Gliere, Reinhold, 39 
Glinka, Mihail, 118, 212 
Globokar, Vinko, 39, 40, 127 
Gluck, Ch. W., 145 
gnózis, 12-15, 99 
Godár, Vladimir, 177 
Godard, Jean-Luc, 43, 52 
Godwin, Joscelyn, 12, 89 
Goebbels, Heiner, 53 
Goehr, Alexander, 78 
Goehr, Lydia, 71, 76-77 
Goethe, Johann Wolfgang, 50, 210, 233, 236, 254 
Gojowy, Detlef, 147 
Górecki, Henryk, xii, 4, 18-19, 25, 39, 50, 152-153, 176- 

177, 207-208, 219-226, 231-253, 258, 261-263, 317 
…songs are sung, 244 
Ad matrem, 224, 231, 239-240, 246, 249, 251 
Already it is Dusk, 244 
Amen, 239, 252 
Aria, op. 59, 261 
Beatus Vir, 239, 241, 252 
Canticum Graduum, 238, 245-246 
Choros I, 226, 238 
Concerto, op. 11, 236 
Concerto-Cantata, 261 
Csembalóverseny, 245, 252 
Dwie piosenki, 226 
Epitafium, 226, 236, 246 
Euntes ibant et flebant, 239 
Genesis, 226, 237-238, 246-247 
Good Night in memoriam Michael Vyner, 232, 244, 

258, 261 
Harmadik szimfónia, 222-225, 231, 239, 241, 246- 

248, 251-252 
Három darab régi stílusban, 226, 245 
Három zenekari tánc, op. 34, 245 
Kleines Requiem für eine Polka, 25, 232, 243-244, 

247, 249, 251, 253, 261 
Kołysanki i tańce, 245 
Második szimfónia, 224, 239, 240, 242 
Miserere, 242 
Monologhi, 236 
Muzycka I-IV, 231, 238-239, 246 
Négy zongoraprelűd, op. 1, 234 
O Domina Nostra, 232, 245 
Old Polish Music, 231, 238-239, 243, 249 
Quasi una Fantasia, 244 

Recitativa i Ariosa ’Lerchenmusik’, 232, 244, 261 
Refren, 231, 238, 246, 248, 252 
Salve Sidus Polonorum, 242 
Scontri, 231, 235-237, 246 
Songs of Joy and Rhythm, 234, 252 
Symphony ’1959’, 231 
Szeroka woda, 242 
Totus Tuus, 242, 245 
Zongoraszonáta, 234 

Gouk, Penelope, 12 
Gould, Glenn, 14, 34, 38, 55, 67 
Gowers, Patrick, 92 
Grabócz Márta, 77 
Grainger, Percy, 39, 122 
Gramsci, Antonio, 161 
Griffiths, Paul, 44, 210, 214 
Grisey, Gérard, 129 
Grmela, Sylvia, 191 
Grondin, Jean, 233 
Groys, Boris, 30, 36, 62 
Gubajdulina, Szofia, 25, 39, 40, 50, 53, 115, 119, 128, 

129, 133, 152, 154, 177 
Gudmundsen-Holmgreen, Pelle, 19 
Guevara, "Che", 161 
Guy, Barry, 48 

Gy 
Gyagilev, Szergej, 73 
Gyáni Gábor, 11, 70 
Gyenyiszov, Ediszon, 39, 40, 128, 131 
György Péter, 28, 30, 32-36, 55, 62 

H 
Haas, Georg Friedrich, 153, 154 
Habermas, Jürgen, 18, 153-156, 160-162, 167, 187 
Hacsaturján, Aram, 39 
Halász Péter, 188, 196, 205 
Halm, August, 8, 143 
Hamburger Klára, 83 
Hamvas Béla, 15 
Händel, G. F., 48, 49, 145 
Hanslick, Eduard, 142, 175 
Hänssler Classic, 39 
Harley, James, 222, 247 
Harley, Maria Anna, 243, 250-253 
Harnoncourt, Nikolaus, 13-14, 25 
Harrison, Lou, 99 
Hartke, Stephen, 53 
Hartmann, Karl Amadeus, 39, 49, 53, 120 
Hatzis, Christos, 177 
Hauer, Josef Matthias, 14, 17, 39 
Hawkins, John, 8 
Haydn, Joseph, 14, 49, 53, 141 
Hegel, G. W. F., xi, 9-10, 55, 131, 137, 143, 144, 147 
Heidegger, Martin, 12, 15-16, 21, 54, 75, 106, 109, 110, 

139, 151, 161, 164, 183, 185 
"...költőien lakozik az ember...", 96 
"das Man", 117 
„nyelvben jelenlévő lét”, 195 
A fenomenológia alapproblémái, 113 
A műalkotás eredete, 28-29, 32, 35, 107, 110, 124, 

150, 220, 229-230, 250 
A világkép kora, 88, 94, 156, 175, 181-182, 230 
Az igazság lényegéről, 110 

 335



Bevezetés a metafizikába, viii, 60, 112, 171, 202, 227, 
234, 262-263 

Einführung in die phänomenologische Forschung, 255 
Fenomenológiai Aristotelés-interpretációk, 176, 229 
időiség, időbeliség, 113, 176, 178, 232 
Levél a humanizmusról, 13 
Mi a metafizika?, viii, 135, 228 
Platón tanítása az igazságról, 110 

Heine, Heinrich, 83 
Henck, Herbert, 44, 51 
Hentschel, Frank, 19 
Henze, Hans Werner, 39, 50, 115, 131, 153, 154 
Herder, Johann Gottfried, 10, 142 
hermeneutika, hermeneutikus, ix-xi, 13, 15, 24, 31, 49, 

70, 84, 107, 141, 165, 167, 174, 187, 201-202, 216, 
217, 229-233, 235, 247, 253 
a posztlúdium hermeneutikája, 146 
hermeneutikai fordulat, 24-25, 37, 174, 180, 187, 208, 

232, 238 
hermeneutikai identitás, 72, 233, 257 
hermeneutikus destrukció, 14 

Hersberger, Catherine, 44 
Hertz, David Michael, 104, 316 
Hiller, Wilfried, 39 
Hillier, Paul, 44, 49, 68 
Hindemith, Paul, 34, 39, 48-49, 115, 119-120, 123, 190 
Hlebnyikov, Velimir, 161 
Hobbs, Christopher, 92 
Hobsbawm, Eric, 68 
Hoffmann, E. T. A., 24, 142, 145 
Hofmannsthal, Hugo, 73, 161 
Holliger, Heinz, 25, 39, 47, 50, 53, 127 
Honegger, Arthur, 115, 122 
Howard, Luke B., 222, 231 
Höjer, Olof, 96 
Hölderlin, Friedrich, 35, 46, 50, 161 
Höller, Karl, 120 
Hölszky, Adriana, 39 
Huasi, Julio, 161 
Hyer, Brian, 8, 10-11, 175 

I,Í 
Ibert, Jacques, 121 
improvizáció, 71, 78, 98, 101, 184 
Isaac, Heinrich, 68 
Ives, Charles, 18, 39-40, 53, 68-69, 72, 74, 76, 80, 86-87, 

98-110, 152, 180, 234, 310 
114 Songs, 110 
90. Zsoltár, 102 
Central Park in the Dark, 102, 104 
Concord Sonata, 99, 102, 104, 106-107 
Első vonósnégyes, 104-105 
Essays Before a Sonara, 99 
Holidays Symphony, 102, 104-105 
IV. szimfónia, 86, 102, 104-105, 108, 110, 130 
Második vonósnégyes, 102, 108 
Orchestral Sets no. 1 & 2, 102 
Peaks, 102 
The Celestial Railroad, 102 
The One Way, 102 
The quarter-tone pieces, 102 
The Unanswered Question, 69, 100, 108, 234 
Universe Symphony, 101 
Yellow Leaves, 102 

J 
Jabès, Edmond, 152 
Jacobson, Bernard, 223, 241 
Janácek, Leos, 39, 46, 49, 53, 69 
Jankélévitch, Vladimir, 70, 89, 100, 122 
János Pál, II., 241-243 
Jedlička, Jan, 44 
Jedlička, Vladimír, 43 
Jemnitz Sándor, 120 
Jeney Zoltán, 25, 187 
Jeszenyin, Szergej, 210 
Johnson, Tim, 190 
Jókai Mór, 83 
Jolivet, André, 122 
Jonas, Hans, 13, 175 
Jone, Hildegard, 50 
Josquin des Prez, 47, 68 
Jungheinrich, Hans-Klaus, 44, 60-61, 179, 180 

K 
Kabalevszkij, Dmitrij, 39 
Kadosa Pál, 121 
Kagel, Mauricio, 25, 39, 40, 129, 152, 176 
Kancheli, Giya, xii, 4, 18-19, 20, 25, 40, 48-50, 52-53, 

119, 128-129, 133-134, 153, 174-185, 225 
Abii ne viderem, 134, 178, 183 
Caris Mere, 179 
Exil, 25, 179 
Lament, 180 
Mourned by the Wind, 134, 177, 179 
Musik für die Lebenden, 183 
Styx, 177, 179 
Trauerfarbenes Land, 177 
Twilight, 177 
Warzone, 177 

kánon, kanonikus, 16, 27-41, 48, 57, 59, 62, 68, 107 
Kant, Immanuel, 38, 59, 100, 144, 186 
Karaindrou, Eleni, 52 
Karajev, Faradj, 20, 208 
Karamanov, Alemdar, 25, 208 
Keats, John, 210 
Kelemen, Milko, 40, 129 
Kerman, Joseph, 112 
Kernis, Aaron Jay, 19 
kezdet, kezdetiség, 6, 16, 27-28, 35, 54, 73, 136, 171, 

230, 239 
arché, viii, 131, 164, 238-239, 241, 243 
archetipikus, 3, 4, 7, 136, 159, 223, 241 

Kholopov, Jurij, 208 
khóra, 100, 171, 173 
Kilar, Woijcech, 25 
Killmayer, Wilhelm, 39, 133 
Király László, 223 
Kirchner, Volker David, 39, 131 
Kivy, Peter, 142 
Kleis, Sascha, 44 
Knajfel, Alexander, 20, 50, 53, 129, 152, 176, 208 
Knittel, Kristin M., 245 
kóda, 215, 239, 253, 258-261, 306-307 

a kóda művészete, 252-253 
Kodaj Dániel, 6 
Kodály Zoltán, 39, 49, 51 
Koechlin, Charles, 122 
Kolleritsch, Otto, 19 
Kolman, Peter, 26 

 336



Kopelent, Marek, 25 
Korsyn, Kevin, 6 
Kosztolányi Dezső, 120 
Kowalzig, Barbara, 159 
Kramer, Lawrence, 77, 86, 99, 108, 260 
Krenek, Ernst, 120 
Kristeller, Paul Oscar, 142 
Kristeva, Julia, 71, 251 
Kroó György, 83, 199 
Kukla Krisztián, 34, 36, 62 
Kunkel, Michael, 196 
Kupkovič, Ladislav, 25, 127 
Kurtág György, xii, 18, 40, 50-51, 53, 68-69, 115, 127, 

129, 152-153, 164, 186-191, 194-197, 199-207, 213, 
217, 234, 237, 262 
…quasi una fantasia…, 195, 197, 199 
Bornemisza Péter mondásai, 188, 195, 199 
Brácsaverseny, 121, 199 
Elő-Játékok, 196 
Grabstein für Stephan, 199 
Játékok, 152, 187-196, 199 
Jelek op. 5, 125 
József Attila-töredékek, 188, 195, 262 
Kafka-Fragmente, 188, 195 
Lebenslauf, 195, 231 
Officium breve in memoriam Andreae Szervánszky, 

191, 195 
Rückblick, 188-189, 194, 231 
The answered unanswered question, 69 
Vonósnégyes, op. 1, 188, 237 
What is the Word, 25, 188, 190, 195-198, 203-206, 

236 
Kutavicius, Bronius, 25 

L 
Lachenmann, Helmut, 25, 50, 52-53, 124, 129, 152-154 
Lamaire, Frans C., 208 
Lamennais, Félicité Robert de, 67 
Lassus, Orlandus, 48 
László Ferenc, 189 
Le Six, 91 
Lebrecht, Norman, 124, 222 
Leibowitz, René, 8 
Lenau, Nikolaus, 83 
Lenin, V. I., 91, 161 
Lermontov, Mihail, 210 
Lévinas, Emmanuel, 165, 235, 240 
Lewaja, Tamara, 209 
Ligeti György, 39, 40, 51, 115, 129, 132-133, 152, 190, 

197, 203 
liminalitás, liminális, 153, 163-167 
Lindenberg, Herbert, 69 
Lipps, Hans, 253 
Liszt Ferenc, 4, 14-15, 18, 22-23, 47, 49, 67-87, 94-96, 

98, 102-103, 117-118, 137, 152, 186 
Balcsillagzat, 78, 81 
Csárdás obstiné, 85 
De profundis, 81 
Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie, 74, 77 
Két epizód Lenau Faustjából, 81 
Koronázási mise, 81 
Krisztus, 81, 85 
La lugubre gondola, 79 
Ladislaus Teleki, 85 
Magyar Történelmi Arcképek, 81 
Missa Choralis, 81 

Requiem, 81 
Romance oubliée, 79, 117 
Rosario, 82 
Septem Sacramenta, 82 
Szent Cecília legendája, 81 
Szürke felhők, 78, 81 
Valse oubliée, 79 
Via Crucis, 79, 81-86 

Loeffler, Charles Martin, 122 
Lombardi, Luca, 133 
Lourié, Arthur, 40 
Lukács György, 94 
Lutoslawski, Witold, 39, 50, 68 
Lück, Hartmut, 44, 196, 204 

M 
MacDonald, Ian, 178 
Machado, Antonio, 161 
Machaut, Guillaume, 4, 47, 68 
Maciejewski, B. M., 223, 242, 247, 249 
MacMillan, James, 39, 48 
Maderna, Bruno, 40, 68, 127 
Mahler, Gustav, 4, 68-69, 99, 217, 310 
Maiguashca, Mesias, 39 
Malipiero, Gian Francesco, 68 
Malovec, Jozef, 26 
Malraux, André, 67 
Mandelstam, Oszip, 210 
Mansurjan, Tigran, 25, 48, 50, 54, 119, 128-129, 133, 

177 
maradvány, 23, 37, 58, 147, 215, 218-219, 253 

maradvány-művészet, 21, 59-60, 128 
üledék, xi, 148, 215, 218 

Marbé, Myriam, 26, 125, 127, 208 
Marcelli, Miroslav, 193 
Markiewicz, Leon, 237 
Marquard, Odo, x, 8, 104, 148 
Martini, Giovanni Battista, 8 
Martinov, Vlagyimir, 19-20, 38, 56-58, 60, 71, 125, 252 
Martinu, Bohuslav, 39, 115, 133 
Marx, Karl, 161 
Maslowiec, Anna, 224 
Masotti, Roberto, 43 
Mathiesen, Thomas J., 11 
Mátyás János, 83 
Maus, Fred Everett, 233 
Mauser, Siegfried, 4, 154 
Mažulis, Rytis, 51 
McCalla, James, 108 
Medtner, Nyikolaj, 39 
Mellers, Wilfrid, 44, 88 
Melville, Herman, 161 
Messiaen, Olivier, 10, 39, 50, 68, 92, 152, 223 
meta-művészet, 32, 36-38, 54, 61 
Metzger, Heinz-Klaus, 154 
Meyer, C. F., 35 
Mihalovich Ödön, 85 
Milhaud, Darius, 69, 92, 115, 121 
minimalizmus, 46, 51, 123 

amerikai minimalizmus, 19 
holy minimalism, 252 
minimal music, xi 

Mirka, Danuta, 224, 236 
Mjaszkovszkij, Nyikolaj, 39 
Moles, Abraham A., 213-214 
Mompou, Federico, 4, 51, 69 

 337



Monelle, Raymond, viii, x, 25, 99, 144, 177, 187 
Monk, Meredith, 39, 46 
Moody, Ivan, 20, 44 
Morgan, Robert P., 79, 104, 109 
Morrow, Mary Sue, 141, 144 
Moszolov, Alekszandr, 40 
Mozart, W. A., 14, 44, 48-49, 53-54, 83, 114, 217 
Murail, Tristan, 129 
musica paralitica, ix-xii, 3, 21, 37, 58, 61, 64, 69, 71-72, 

75, 80, 102, 105, 113, 117, 129, 141-144, 146-150, 
152, 207, 232 
és a művészet visszatéréses elmélete, 150 

Musil, Robert, 161, 166 
musique concrète, xi, 124 
Muszorgszkij, Mogyeszt, 212 
múzeum, xii, 30, 33, 36, 42-45, 59, 62 

muszaion, 75 
zene-múzeum, xii, 67-68, 75 

Müller-Siemens, Detlev, 19, 39, 131 

N 
Nádas Péter, 43 
Nancarrow, Conlon, 39, 53 
Nancy, Jean-Luc, 21, 58-60, 131, 215, 218 
Nattiez, Jean-Jacques, 25 
Nemes Nagy Ágnes, 207 
Nemescu, Octavian, 26 
Niedermeyer, Louis, 95 
Nietzsche, Friedrich, vii, 18, 161, 222, 251 
Nono, Luigi, xii, 18, 39-40, 52, 68, 72, 152-174, 180, 

201, 236, 237 
...sofferte onde serene…, 160 
„Hay que caminar” soñando, 161, 171 
A Carlo Scarpa, 168-169 
Al gran sole carico d'amore, 157, 158-159 
Caminantes… Ayacucho, 161, 168 
Como una ola di fuerza y luz, 159 
Con Luigi Dallapiccola, 169 
Contrappunto dialettico, 159 
Fragmente – Stille, an Diotima, 25, 152, 168, 172 
Geschichte und Gegenwart in der Musik von heute, 

155 
Il canto sospeso, 155, 161 
Incontri, 154, 236-237 
Intolleranza 1960, 157, 159 
La fabbrica illuminata, 159 
La lontananza nostalgica utopica futura, 163, 168, 

171 
No hay caminos, hay que caminar… Andrej 

Tarkowskij, 161, 163, 168-171 
Polifonica - Monodia – Ritmica, 154 
Post-prae-ludium no. 1, 171 
Prometeo, 161-169, 173 
Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz, 159 
Variazioni canoniche sulla serie dell’op. 41 di Arnold 

Schönberg, 154 
Norgard, Per, 39 
Norholm, Ib, 19 
nosztalgia, 79, 82, 118, 181, 184, 217 
Nouveaux Jeunes, 91 
Novák, Jan, 39 

Ny 
Nyffeler, Max, 44 
Nyman, Michael, 80, 88 

O,Ó 
Ohana, Maurice, 92 
Ondine, 39 
opus posth., 58-61, 71, 78, 83, 117, 143, 148, 253 
Orff, Carl, 39 
organikus ritmus, 191, 199-200 
Orledge, Robert, 74, 87, 89-95, 121 
Ostendorf, Jens-Peter, 63 
Otte, Hans, 4, 19, 39, 51, 176, 187 

Ö,Ő 
összeszedettség, viii, 219, 232, 234, 240, 259, 261-263 

az összeszedettség dallama, 262-263 
az összeszedettség művészete, 244, 258, 263 
mint logos, viii, 234 

P 
Paganini, Niccolo, 14, 76, 117, 129, 192 
Palestrina, Giovanni Pierluigi da, 48, 145 
paralízis, xii, 3-4, 8, 21, 23, 30, 57, 59, 72, 96-97, 110, 

119, 127, 143-144, 149, 152, 174, 205, 209 
Pareto, Vilfredo, 58 
Pareyson, Luigi, 242 
Parker, Horatio, 98 
Pärt, Arvo, 4, 19, 25, 39, 44, 46, 48, 50-51, 53, 68, 147, 

152-153, 176-177, 208, 225 
Partch, Harry, 39, 124 
Pártos Ödön, 119 
Pavese, Cesare, 161 
Pelecis, Georgs, 20, 51 
Penderecki, Krzysztof, 25, 39, 50, 131, 152 
Perlez, Jane, 222 
Perneczky Géza, 7, 30, 34, 45 
Perotinus, 47, 53 
Petrassi, Goffredo, 50, 127 
Pettersson, Allan, 19, 131 
phronesis, ix, 150, 228, 261 
phüszisz, x, 64, 228-229, 244, 251, 255 
Picasso, Pablo, 73, 91 
Pilinszky János, 3, 16, 26-27, 150, 205 
Pirchner, Werner, 47 
Platón, 15, 48, 110, 112 
Pociej, Bohdan, 247 
Potter, Keith, 222 
Poulenc, Francis, 46, 92 
Pratt, Mary Louise, 31 
prédikátor, xii, 98, 105-107, 110 
próféta, xii, 76, 80, 85-88, 94, 96, 102-103, 107 
programzene, 102, 123, 142 
Prokofjev, Szergej, 39, 91 
publikáció, 38, 43, 55-58, 67, 82 

a „publikáció művészete”, 53, 56-58 
Puskin, Alekszandr, 210 

Q 
Quinet, Fernand, 121 

R 
Rabinovitch-Barakovsky, Alexandre, 20, 208 
Radnóti Sándor, x, 143, 208, 212, 215-216 
Raffaello, 33 

 338



Rahmanyinov, Szergej, 10, 39 
Rameau, Jean-Philippe, 120 
Rasmussen, Karl Aage, 19 
Raszkatov, Alekszandr, 39 
Rathert, Wolfgang, 100, 107 
Ratz, Erwin, 70 
Ravel, Maurice, 49, 92 
Reber, Heinz, 46 
redukció, 16, 21-23, 51, 78-79, 81, 83, 85, 95, 131, 150, 

163-164, 168, 170-171, 188, 196-197 
Reger, Max, 49, 53, 115, 119, 120 
Reich, Steve, 39, 46, 53, 92 
Reimann, Aribert, 39, 133 
Respighi, Ottorino, 39 
retorika, ix, 79, 83-85, 94, 107-110, 127, 131, 133 
rhizoma, xii, 62-63, 67 

rhizomatikus múzeum, 59 
Ricoeur, Paul, 222 
Riemann, Hugo, 8, 143 
Rihm, Wolfgang, 19, 39, 50, 68, 131, 154 
Riley, Terry, 39 
Rilke, R. M., 50, 161 
rite de passage, 153, 163 
Rochberg, George, 53 
rom, 23, 60-61, 64, 79, 82-83, 149, 216, 243 

a rom esztétikuma, xii, 23, 78, 147 
romkert, 59-63, 72, 84 
rom-táj, 59-60 

Rossiter, Frank R., 98 
Roszlavec, Nyikolaj, 39, 40 
Ruddick, Sara, 252 
Ruders, Poul, 19, 133 
Ruzicka, Peter, 39, 131 

S 
Saariaho, Kaija, 50 
Saint-Saëns, Camille, 14 
Sallis, Friedemann, 69, 154, 160, 168 
Sallis, John, 171 
Samson, Jim, 245 
Sandner, Wolfgang, 44, 177, 179-180 
Sanjek, David, 32 
Santamaria, Haydée, 161 
Saphir, Moritz Gottlieb, 84 
Satie, Erik, 4, 18, 22, 68-69, 72, 74, 76, 80, 86-104, 120, 

121, 152, 198, 233 
12 petites chorals, 92 
a pontosság művészete, 89 
Danses de travers, 92 
Danses Gothiques, 95 
Gnossiennes, 92 
L’Église Métropolitaine d’Art de Jesus Conducteur, 

74, 90 
Messe des pauvres, 92, 95 
musique d’ameublement, 91, 92 
Ogives, 92, 94, 95 
Parade, 73, 90-92 
Pieces froides, 92 
Prélude de La Porte héroique du Ciel, 92, 95 
Relâche, 90 
Sonatine bureaucratique, 92 
Sports et divertissiments, 92 
Trois Gymnopedies, 92 
Vexations, 92 

Savenko, Svetlana, 207, 209, 212 
Sayn-Wittgenstein, Carolyne, 80 

Scelsi, Giacinto, 4, 40, 125, 127, 176 
Schelling, F. W. J., 142 
Schiff András, 44-45, 52 
Schiff, David, 80, 98, 101 
Schiller, Friedrich, 83 
Schlegel, Friedrich, 142-145 
Schleiermacher, Friedrich, 127, 142 
Schmelzer, Johann Heinrich, 49, 53 
Schnebel, Dieter, 25, 39, 152 
Schnittke, Alfred, 25, 39-40, 46, 49-50, 53, 115-116, 119, 

128-130, 152, 179-180, 208 
Brácsaverseny, 130 

Schollum, Robert, 120 
Schopenhauer, Arthur, 14, 94, 142-143, 216 
Schönberg, Arnold, 4, 8, 14, 22, 34, 39-40, 49, 53, 68-70, 

121, 154 
Verein für musikalische Privataufführungen, 70 

Schubert, Franz, 4, 47, 49, 53, 83, 114, 152 
Schumann, Robert, 15, 49, 51, 86, 98, 152, 186 
Schwarz, K. Robert, 222 
Schwitters, Kurt, 39 
Sciarrino, Salvatore, 25, 127, 129, 131, 153 
Scsedrin, Rogyion, 39, 40 
seconda prattica, 4 
Seidel, Wilhelm, 142, 322 
Sevcsenko, Tarasz, 210 
Shelley, Percy Bysshe, 210 
Shlomowitz, Matthew, 91 
Shusterman, Richard, 23 
Sibelius, Jean, 34 
Simmel, Georg, 55 
Slonimsky, Nicholas, 99 
Solomon, Maynard, 102 
Sólyom György, 78, 80, 82-83, 87, 95 
Somfai László, 41, 68 
Sontag, Susan, 1, 21, 145, 158 
Soproni József, 121 
Sorabji, K. Sh., 187 
Sosztakovics, Dmitrij, 39, 44, 47-49, 115-116, 127-130, 

234 
Spengler, Oswald, 10 
Staude, Christoph, 39 
Stein, Erwin, 174 
Stein, Marianne, 8 
Steiner, Rudolf, 12 
Stenzl, Jürg, 44, 154, 160, 165-166, 172 
Stockhausen, Karlheinz, 4, 12, 39, 44, 50-53, 68, 152-

155, 158-159, 187, 198 
Strauss, Richard, 39, 98, 117, 198 
Sugár Miklós, 131 
Suk, Josef, 39 
Sumera, Lepo, 51 
Surányi László, x, 20, 24 
Sweelinck, Jan Pieterszoon, 34 

Sz 
Szabolcsi Bence, 83-84 
Szendy, Peter, 190-191, 195 
Szilvesztrov, Valentyin, xii, 18-19, 25, 40, 50, 53-54, 60, 

72, 125, 147-148, 152, 177, 184, 207-218, 225, 252 
Csendes Dalok, 152, 187, 207, 210-216 
Der Bote, 216 
Drama, 209 
Egyszerű Dalok, 210, 215 
Elegy for piano, 207 
Erdei muzsika, 210 

 339



Exegi Monumentum, 215 
Giccs-zene, 215 
Kantáta, 210 
Két románc, 210 
Meditation, 209 
Metamusik, 72, 147, 209-210, 215 
Monodia, 207 
Naiv zene, 215 
Post Scriptum, 218 
Postludium, 215 
Requiem für Larissa, 210, 215-216 
Symphony no. 3, 207 
Symphony no. 5: Postsymphony, 215 
Szóbeli zene, 215 
Távoli zene, 215 
Widmung, 218 

Szkrjabin, Alekszandr, 170 
Szmirnov, Dmitrij, 174 
Szmolyan, Walter, 70 
szonorizmus, 231, 237-238, 248 
Szőllősy András, 207 
Sztravinszkij, Igor, 10, 15, 40, 47, 49, 53, 69, 91, 121, 

246 
Szymanowski, Karol, 39, 234 

T 
Takemitsu, Toru, 126 
Tallis, Thomas, 48, 53 
Tandori Dezső, 16 
Taranu, Cornel, 26 
Tarasti, Eero, 25 
Tartini, Giuseppe, 49 
Tavener, John, 39 
tekhné, 15-17, 20, 32, 150-151 
teleológia, 6, 9, 28, 213, 245, 247 
Tengelyi László, 222 
teória, 8, 12 

mint látás, 175-176, 202 
terápia, xii, 139, 229, 232 
Terterjan, Avet, 19, 50, 176, 208 
Thoene, Helga, 49 
Thomas, Adrian, 222, 224, 226, 233-247, 251 
Thomson, Virgil, 99 
Thoreau, Henry David, 99, 107-110, 314 
Tick, Judith, 101, 323 
Tieck, Ludwig, 24, 142 
Tiffon, Vincent, 127, 164 
Tillmann J. A., 12, 59, 63, 64 
tipológia, 3-6, 18, 27 
Tippett, Michael, 39 
Tiscsenko, Borisz, 25 
Tokaji András, 209 
Tolsztoj, Alekszej, 83 
Toop, David, 80, 89 
Tormis, Veljo, 48, 51 
Tosser, Grégoire, 69, 164 
töredék, töredékesség, 59-60, 63, 84, 96, 144, 189, 217 

a töredék esztétikuma, xii 
fragmentum, 83, 131, 150, 190, 206 

történeti tudat, 5, 27, 112, 145-146, 161, 254 
történetiség, történettudomány, 5, 9-13, 20, 28, 57, 62, 

112, 128, 147, 205, 220, 257 
"a művészettörténet vége", 7 
a "másik" zenetörténet, 147 
hangszertörténet, 111-113 

művészettörténet, 3, 7-8, 11, 13, 17-18, 27, 31, 34, 
148 

zenetörténet, 5-8, 26, 67, 69, 135, 137, 146, 148, 151 
tragedia dell’ascolta, 160, 165, 174, 201 
Trajković, Vlastimir, 131 
Trakl, Georg, 50 
transzgresszió, 157-159, 162-163 
Trepulka, J. L., 51 
Trigg, Dylan, 177, 184-185 
Trochimczyk, Maja. Lásd Harley, Maria Anna 
Tsenova, Valeria, 18, 148 
Tubin, Eduard, 51 
tudomány, tudományosság, viii, 4, 13, 23, 29, 63, 70, 73, 

111, 135-136, 166, 189, 221, 226-230, 245 
üzem, 88, 181 
zenetudomány, 4-6, 76, 143, 175-176, 181 

Turnage, Anthony, 39 
Turner, Victor, 153, 163, 165-166 
Tuwim, Julian, 226, 236 
Tüür, Erkki-Sven, 51, 53 

Ty 
Tyutcsev, Fjodor Ivanovics, 210 

U,Ú 
új egyszerűség, xi, 3, 18-22, 30, 95, 123, 239 

Neue Einfachheit, 19 
New Simplicity, 19-20 

új virtuozitás, 124, 126-127 
Új Zene, xi, 125, 142, 155, 158 
Ungaretti, Giuseppe, 160 
Usztvolszkaja, Galina, 25, 40, 50, 177, 198 
utópia, xii, 21, 23, 30, 62, 143, 155-164, 167, 188, 192- 

193, 195 
az utópikus energiák kimerülése, 160 

Ü,Ű 
üledék. Lásd maradvány 

V 
Vainberg, M., 39 
Vajda Mihály, 94 
vakság, xi, 26, 218 

a vakság poétikája, 174 
vak-sötét, 54 

Vályi Gábor, 32 
van Gennep, Arnold, 153, 163 
Van Gogh, Vincent, 35 
Varèse, Edgar, 40, 69 
Varga Bálint András, 68, 191, 197, 203 
Várnai Péter, 68 
Vasks, Peteris, 20, 39, 50, 51 
Vattimo, Gianni, 15, 17, 21, 143 
Vaughan Williams, Ralph, 39, 118, 122 

Flos Campi, 123 
Veress Sándor, 47, 51, 119 
Victoria, Tomás Luis de, 48 
Vidovszky László, 111, 119, 129, 131 
visszatérés, 12-17, 20-21, 150, 248-249 
Vizsnyegradszkij, Ivan, 40 
Volans, Kevin, 39 
Volkonszkij, Andrej, 39, 40 

 340



Volta, Ornella, 90 
von Bose, Hans-Jürgen, 19, 39, 131 
von Brentano, Clemens, 50 
von Hannenheim, Norbert, 51 
von Schweinitz, Wolfgang, 19, 39, 129 
Vusztyin, Alexander, 20, 50, 208 

W 
Wackenroder, W. H., 24, 142, 145 
Wagner, Richard, 4, 8, 15, 71, 73, 80, 98, 142-143, 146 
Walker, Alan, 67, 76-80, 83-85, 186 
Walser, Robert, 129 
Walton, William, 39, 122 
Warnaby, John, 153, 160, 222 
Weber Kristóf, 111 
Weber, Max, 112 
Webern, Anton, 34, 39-41, 49-50, 68-69, 92, 121 
Weitzman, Ronald, 131, 325 
Wellesz, Egon, 120, 133 
WERGO, 39-40, 50 
Whiting, Steven M., 90-91 
Whittall, Arnold, 177 
Wildberger, Jacques, 129 
Wilheim András, 70, 76, 94-95, 194 
Wilkins, Nigel, 69 
Williams, Alan E., 187, 190 
Wilson, Peter Niklas, 153 
Wiora, Walter, 166 
Wittgenstein, Ludwig, 161, 230 
Wojirsch, Barbara, 44 
Wolff, Christian, 39 
Wyss, Beat, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
Xenakis, Iannis, 39, 40, 129, 152 

Y 
Yoshimatsu, Takashi, 39 
Young, La Monte, 187 
Yun, Isang, 39, 47, 50, 125-126 

 

Z 
Zelenka, Jan Dismas, 49 
zene és építészet, 4, 197 
zene és ethosz, 15, 51, 159, 232, 262 
zene és matematika, 4 
zene és nyelv, ix, 23-25, 141-142, 177, 188, 195, 249 
zenei narrativitás, 4, 25, 77, 108, 130, 258 
Zenk, Martin, 201-202 
Zimmermann, Bernd Alois, 39, 40, 47, 50, 125, 152 
Zoltai Dénes, 12, 15 
Zukunftsmusik, xi, 78, 231 

Zs 
Zsukovszkij, Vaszilij, 210 

 341



 


	VÉGSŐ1.pdf
	
	Előszó: A műfaj krízise (tézis és donáció/kontribúció)
	Köszönetnyilvánítás
	I. Művészet(elmélet) és paralízis
	I. 1.  A módszertan paralízise (művészettörténet és tipológi
	Első exkurzus: A művészettörténet paralízise          (A műv

	I. 2.  Az „új egyszerűség” címszava és a modern zene reduktí
	I. 3.  A kánon ínsége – az ínség kánonja
	I. 4.  A művészet publikációja
	Második exkurzus: Az ECM Records repertoártörténete

	I. 5.  A publikáció művészete
	I. 6.  A művészet mint romkert és mint rhizomatikus múzeum



	VÉGSŐ2.pdf
	II. A bénultság poétikái (Kórtörténet)
	II. 1.  A zene-múzeum előcsarnoka
	II. 2.  Liszt Ferenc, a próféta (a háttérben Ives-szal és Sa
	II. 3.  Erik Satie, a feltaláló (a háttérben Ives-szal és Li
	II. 4.  Charles Ives, a prédikátor (a háttérben Liszttel és 
	II. 5.  Emancipáció, passió, kórtörténet         (a mélyhege
	Emancipáció és semmisség
	Az emancipáció után (avagy mi marad a brácsának, ha már neve
	Harmadik exkurzus: Kontrafaktúra




	VÉGSŐ3.pdf
	III. Musica Paralitica (Diagnózis és Terápia)
	III. 1.  Abszolút zene és musica paralitica
	Negyedik exkurzus (musica paralitica és a művészet visszatér

	III. 2.  A megbénult követ – Luigi Nono
	Az átmenet alapvető alakzata: az avantgárd
	Az átmenet másodfokú alakzata: a forradalom (progresszió és 
	Az átmenetiség utópikus energiáinak kimerülése és a hang-köz
	Topoi és methodosz

	III. 3. A vakság poétikája (A látás problematikája Giya Kanc
	Szemfüles zenetudomány
	„Elfordultam, hogy ne lássam”

	III. 4.  Az afáziás enciklopédista – Kurtág György
	A Játékok mint heterotópia
	A What is the Word mint atópia

	III. 5. Az amnézia szótára (A Csendes Dalok Valentyin Szilve
	III. 6.  Identitásdiffúzió és összeszedettség (Henryk Góreck
	Az életmű…
	…bejárása
	Henryk Górecki
	Az életmű bejárásai
	Inkonzisztencia-narratívák
	Henryk Górecki – az összeszedettség művészete



	VÉGSŐ4.pdf
	IV. Appendix
	IV. 1. A dolgozatban részletesen tárgyalt zeneszerzők rövid 
	IV. 2. Ábrák
	IV. 3. Kottapéldák


	VÉGSŐ5.pdf
	V. Bibliográfia
	VI. Válogatott Diszkográfia
	Brácsa-repertoár
	Idézett ECM lemezek
	Henryk Górecki
	Charles Ives
	Giya Kancheli
	Kurtág György
	Liszt Ferenc kései művészete
	Luigi Nono
	Erik Satie
	L’oeuvre pour piano. Les oeuvres mystiques, Jean-Pierre Arme
	Oeuvre pour piano, Aldo Ciccolini, 5 CD, EMI Classics, 07243


	Valentin Silvestrov


	VÉGSŐ6.pdf
	Index


